


 

 

 

MANUAL DE OBTENÇÃO 

 

 

CONTROLE DE MODIFICAÇÕES 

Mod Data Documento que modifica Item mofificado 

00 04/03/21 Portaria 05/2021 Emissão Inicial 

    

    

    

    

    

 

 
  



DA – NA – 005 – 00 MANUAL DE OBTENÇÃO OSTENSIVO 

 

1/49 

 

SUMÁRIO 

 

1 – PROPÓSITO 

2 – APLICAÇÃO 

3 – REFERÊNCIAS 

4 – DEFINIÇÕES 

5 – OBTENÇÃO  

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

7 – VIGÊNCIA 

8 – DISTRIBUIÇÃO  

ANEXOS 

A APLICABILIDADE DO DECRETO 8.241/1995 

B TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 

C FLUXOGRAMA PARA DECRETO 8.241 – SELEÇÃO PÚBLICA 

D TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA 

E FLUXOGRAMA PARA DECRETO 8.241 – COMPRA DIRETA 

F FLUXOGRAMA PARA LEI 8.666 – COMPRA DIRETA 

G TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 

H FLUXOGRAMA COM BASE NO MANUAL DA FINEP – COTAÇÃO DE PREÇO 

I PROFORMA INVOICE 

J SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO (SOLIMP) 

K PUCHASE ORDER (PO) 

L COMMERCIAL INVOICE 

M PACKING LIST 

N RESERVA DE PRAÇA 

O FLUXOGRAMA  PARA IMPORTAÇÃO 

P SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 

Q FLUXOGRAMA PARA SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 

R FLUXOGRAMA PARA AQUISIÇÕES INTERNAS FUNDAÇÃO PATRIA 

S APLICABILIDADE DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

T TERMO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

U FLUXOGRAMA PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

  



DA – NA – 005 – 00 MANUAL DE OBTENÇÃO OSTENSIVO 

 

2/49 

1 – PROPÓSITO 

Definir os processos, os procedimentos e as atribuições para a elaboração, execução e controle das 
obtenções realizadas pela Fundação. 

 

2 – APLICAÇÃO 

O conteúdo deste manual se aplica aos Funcionários da Fundação PATRIA e aos envolvidos nos pro-
cessos de aquisição e contratação que trabalham nas instituições participantes de Acordos Administrati-
vos assinados com a Fundação. 

 

3 – REFERÊNCIAS 

Lei 8.666/93: Normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. 

Decreto 8.241/95: Aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio. 

Decreto 9.412/2018: Atualiza valores das modalidades de licitação tratados no Art. 23 da Lei nº 8.666. 

Regimento Interno da Fundação PATRIA (Sétima Alteração). 

Manual da FINEP. 

 

4 – DEFINIÇÕES 

Plano de Trabalho (PTrab): é um esboço contendo um conjunto de objetivos, processos e metas,  a 
serem alcançadas, referentes à parte operacional de um projeto. 

Ante-Projeto: documento elaborado por profissional que discrimina a qualificação técnica necessária. 

Termo de Referência (TR): documento que contenha os elementos necessários e suficientes, com nível 
de precisão adequado, para identificar o bem, obra ou serviço, inclusive de engenharia, a ser contratado, 
acompanhados das especificações técnicas, para propiciar a avaliação do custo da contratação e para 
orientar a execução e a fiscalização contratual. 

Especificão Técnica (ET): documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os 
materiais e os procedimentos de execução a serem adotados no projeto.  

Plano Básico (PB): documento que descreve para que o projeto existe, quais são as expectativas e como 
ele será executado. 

Ordem de Serviço/Ordem de Fornecimento (OS/OF): documento que contém ordem concreta do 
contratante para que o contratado realize os fornecimentos em quantidade, prazo e local definidos no 
edital, em razão das demandas efetivas que precisam ser satisfeitas. 

Edital: documento por meio do qual a Administração da Fundação torna pública a realização de uma 
licitação, no qual estão estabelecidas as regras definidas para a realização do certame, as quais são de 
observância obrigatória, tanto pela Administração, quanto pelos licitantes. 

Contrato: É um documento que formaliza o negócio jurídico firmado entre partes. Nele, o contratado 
se obriga a realizar algum tipo de atividade em troca de uma contraprestação (ou seja, uma remuneração) 
do contratante. 

Mapa Comparativo de Preços: tabela que apresenta as cotações de bens e serviços de modo a facilitar 
a comparação e escolha do fornecedor pele elemento decisor. 
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5 – OBTENÇÃO 

5.1 – A Seção de Obtenção  

À Seção de Obtenção cabe gerenciar todo o processo de aquisição de bens e serviços desde o seu pedido, 
emitindo contratos ou ordem de fornecimento/serviço quando necessário, autuando-o e arquivando-o 
após o seu encerramento. No contexto organizacional da Fundação PATRIA a referida Seção pode ser 
visualizada no organograma da Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 - Organograma da Fundação PATRIA 

 

5.2 – Processos de Obtenção 

Os principais processos conduzidos pela Seção de Obtenção são: 

 

5.2.1 – Seleção Pública (Decreto 8.241/95) 

É o modelo de seleção de fornecedor pelo qual a Fundação, por meio de um certame, seleciona a 
alternativa de contratação mais vantajosa. A Seleção Pública utilizada por esse manual tem suas 
características de operacionalidade baseadas no Decreto 8.241/95, que tem sua aplicabilidade explicada 
no Anexo A. 

Os atores envolvidos nesse modelo de seleção são: 

- Coordenador; 

- Líder; 

- Supervisor; 

- Obtenção (Seção de Obtenção); 

- Jurídico (Assessoria Jurídica); 

- Diretor-Presidente; 

- Comissão de licitação; 
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- Fornecedor; e 

- Financeiro (Seção de Finanças). 

A Comissão de Seleção/Licitação tem como intuito verificar a necessidade ou não quanto aos 
procedimentos inerentes ao Afastamento de Licitação, Contratação Direta e Seleção Pública de 
Fornecedores. A composição da Comissão é realizada da seguinte forma: 

“... no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes 
aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação.” (p. 103, Lei 8666) 

Cabe à Comissão de Licitação as seguintes tarefas:  

1. receber todos os documentos pertinentes ao objeto que está sendo licitado, sejam aqueles referentes à 
habilitação dos interessados, sejam aqueles referentes às suas propostas; 

2. examinar os referidos documentos à luz da Lei e das exigências contidas no edital, habilitando e 
classificando os que estiverem condizentes e inabilitando ou desclassificando aqueles que não atenderem 
às regras ou exigências previamente estabelecidas; 

3. julgar todos os documentos pertinentes às propostas apresentadas, em conformidade com o conteúdo 
do edital, classificando-os em conformidade com o que foi ali estabelecido. 

Para designação da Comissão, uma portaria será emitida pela Fundação PATRIA, mediante a indicação 
formal dos membros por parte do Executor do Projeto. Assim, a formalização da indicação deve ser 
realizada por meio de Ofício ou Carta destinada à Fundação PATRIA e assinado pelo Coordenador do 
Projeto. 

Termos utilizados: 

Termo de Justificativa para Seleção Pública (TJSP) - documento utilizado para justificar a 
necessidade da contratação, o critério de julgamento das propostas e o valor máximo aceitável por item 
(Anexo B). 

Outros termos conforme item 4 desse Manual. 

O processo de Seleção Pública está representado no Anexo C (Fluxograma Decreto 8.241/95 - Seleção 
Pública). 

 

5.2.2 – Compra Direta (Decreto 8.241/95) 

É o modelo de seleção de fornecedor pelo qual à Fundação é permitido dispensar um certame (licitação), 
para selecionar a alternativa de contratação mais vantajosa. Nesse modelo de seleção não há Comissão 
de Licitação. A razão da necessidade da contratação e a razão da escolha do Fornecedor é justificada 
através do Termo de Justificativa para Compra Direta (TJCD) (Anexo D). 

As condições limites para compra direta estão estabelecidas nos incisos de I a VI, artigo 26, do Decreto 
8.241/95 são: 

- obras e serviços de engenharia só pode ocorrer para valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); e 

- outros serviços e compras só pode ocorrer para valor inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

Os atores envolvidos nesse modelo de seleção são: 

- Coordenador; 

- Líder; 

- Supervisor; 

- Obtenção (Seção de Obtenção); 
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- Jurídico (Assessoria Jurídica); 

- Diretor-Presidente; 

- Fornecedor; e 

- Financeiro (Seção de Finanças). 

Termos utilizados: 

Termo de Justificativa para Compra Direta (TJCD) – documento utilizado para justificar a razão da 
necessidade da contratação e a razão da escolha do Fornecedor.  

Outros termos conforme item 4 desse Manual. 

O processo de Compra Direta (Decreto 8.241/95) está representado no Anexo E (Fluxograma Decreto 
8.241/95 – Compra Direta). 

 

5.2.3 – Compra Direta (Lei 8.666/93) 

É o modelo de seleção de fornecedor pelo qual à Fundação é permitido dispensar um certame (licitação), 
para selecionar a alternativa de contratação mais vantajosa. Nesse modelo de seleção não há Comissão 
de Licitação. A razão da necessidade da contratação e a razão da escolha do Fornecedor é justificada 
através do Termo de Justificativa para Compra Direta (TJCD) (Anexo D). 

As condições limites para compra direta estão estabelecidas no Art. 24 da Lei 8.666. Cabe ressaltar que 
a contratação direta para agências executivas, tal como, Fundações Públicas dotadas de personalidade 
jurídica de direito privado e sem fins lucrativos poderá proceder conforme os valores limites a seguir 
(Art. 5 do Decreto 200/67, Lei 7596/87 e Decreto 2487/1998): 

- obras e serviços de engenharia só pode ocorrer para valor inferior a R$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil 
reais); e 

- outros serviços e compras só pode ocorrer para valor inferior a R$ 33.200,00 (trinta e três e mil e 
duzentos reais). 

Os atores envolvidos nesse modelo de seleção são: 

- Coordenador; 

- Líder; 

- Supervisor; 

- Obtenção (Seção de Obtenção); 

- Jurídico (Assessoria Jurídica); 

- Diretor-Presidente; 

- Fornecedor; e 

- Financeiro (Seção de Finanças). 

Termos utilizados: 

Termo de Justificativa para Compra Direta (TJCD) – documento utilizado para justificar a razão da 
necessidade da contratação e a razão da escolha do Fornecedor. 

Outros termos conforme item 4 desse Manual. 

O processo de Compra Direta (Lei 8666/93) está representado no Anexo F (Fluxograma Compra Direta 
Lei 8666/93). 
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5.2.4 – Licitação com Base no Manual da FINEP – COTAÇÃO DE PREÇO 

É o modelo de seleção de fornecedor pelo qual a Fundação, por meio de um certame, seleciona a 
alternativa de contratação mais vantajosa. A Cotação de Preço utilizada por este manual, tem suas 
características de operacionalidade baseadas no no Manual da FINEP (Financiadora de Estudos e 
Projetos). 

Os atores envolvidos nesse modelo de seleção são: 

- Coordenador; 

- Líder; 

- Supervisor; 

- Obtenção (Seção de Obtenção); 

- Jurídico (Assessoria Jurídica); 

- Diretor-Presidente; 

- Comissão de licitação; 

- Fornecedor; e 

- Financeiro (Seção de Finanças). 

Termos utilizados: 

Termo de Justificativa para Cotação de Preços (TJCP) – documento utilizado para justificar a razão 
da necessidade da contratação e a razão da escolha do Fornecedor. (Anexo G) 

Outros termos conforme item 4 desse Manual. 

O processo de Cotação de Preço está representado no Anexo H (Fluxograma com base no manual da 
FINEP – Cotação de Preço). 

 

5.2.5 – Importação 

É o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um bem, que pode ser um produto ou um serviço, 
do exterior para o país de referência. O processo de importação estabelecido nesse manual tem suas 
características de operacionalidade baseadas no Decreto-Lei No 37/66. 

Os atores envolvidos no processo de importação são: 

- Coordenador; 

- Líder; 

- Supervisor; 

- Obtenção (Seção de Obtenção); 

- Jurídico (Assessoria Jurídica); 

- Diretor-Presidente; 

- Exportador; 

- Despachante Aduaneiro; e 

- Financeiro (Seção de Finanças). 

Termos utilizados: 
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Proforma Invoice - É o documento por meio do qual o exportador apresenta a sua oferta de venda. É 
compreendido como uma tomada de preço internacional, onde a importadora busca detalhes daquilo que 
está disposto a comprar. (Anexo I). 

Solicitação de Importação (SOLIMP) - É um documento fornecido pelo Coordenador do Convênio 
com todas as informações necessárias ao preenchimento da Purchase Order (PO). (Anexo J) 

Purchase Order (PO) - É um pedido de compra. É um documento comercial e uma primeira solicitação 
emitida por um comprador para um vendedor, indicando tipos, quantidades e preços acordados para 
produtos ou serviços. A aceitação de um pedido de compra pelo vendedor dá origem a um contrato entre 
o comprador e o vendedor. Portanto, nenhum contrato existe até que o pedido seja aceito. Ele é usado 
para controlar a compra de produtos e serviços de fornecedores externos. Equivale à OF/OS no Brasil. 
(achei que falta correlação com a importação). (Anexo K). 

Comercial Invoice (CI) - documento que representa que a operação já foi consumada e que, daí por 
diante, o exportador deverá cuidar dos trâmites operacionais de envio da mercadoria para o país com-
prador. Equivale à Nota Fiscal brasileira. É imprescindível para a liberação aduaneira em qualquer parte 
do mundo, e ela contém todas as informações pactuadas na negociação internacional. (Anexo L). 

Packing List - Documento importante nos procedimentos logísticos de embarque e desembarque. É uma 
relação dos produtos embarcados, indicando os tipos de volumes, quantidade, dimensões, peso líquido 
e bruto, além dos seus respectivos conteúdos. (Anexo M). 

Reserva de Praça - Reserva de praça, ou ainda chamado de booking, é a reserva feita para embarcar um 
contêiner de mercadorias em um navio. (Anexo N). 

Após a discussão dos termos contratuais da fatura proforma, e depois das condições pactuadas do paga-
mento, a operação é concretizada através do aceite (assinatura) de alguma proposta ou na própria fatura 
proforma, estando o exportador pronto para emitir a fatura comercial (ou commercial invoice). 

O processo de Importação está representado no Anexo O (Importação).  

 

5.2.6 – Solicitação de Aditamento de Contrato (SAC) 

É um processo para alterar um determinado contrato, quando é necessário corrigir ou esclarecer alguma 
cláusula específica, ou ainda, complementar com novos dados em falta no contrato original. 

O processo para Solicitação de Aditamento de Contrato estabelecido nesse manual tem suas 
características de operacionalidade baseadas no Art. 65 da Lei 8.666/93. 

Os atores envolvidos no processo de Solicitação de Aditamento de Contrato: 

- Coordenador; 

- Líder; 

- Supervisor; 

- Obtenção (Seção de Obtenção); 

- Jurídico (Assessoria Jurídica); 

- Diretor-Presidente; 

- Fornecedor; e 

- Financeiro (Seção de Finanças). 

Termos utilizados: 

Conforme item 4 deste manual. 
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O modelo de SAC encontra-se no Anexo P. 

O processo de Solicitação de Aditamento de Contrato (SAC) está representado no Anexo Q (Fluxograma 
para Solicitação de Aditamento de Contrato – SAC). 

 

5.2.7 – Aquisições Internas para a Fundação PATRIA 

É um processo de aquisição de serviço/produto para as necessidades internas da Fundação PATRIA. 

Os atores envolvidos no processo de Solicitação de Aditamento de Contrato: 

- Seção de Apoio Administrativo; 

- Diretor Administrativo; 

- Obtenção (Seção de Obtenção); 

- Requisitante; 

- Fornecedor; e 

- Financeiro (Seção de Finanças). 

Termos utilizados: 

Conforme item 4 desse Manual. 

O processo de Aquisição Interna para a Fundação PATRIA está representado no Anexo R (Fluxograma 
de Aquisição Interna para a Fundação PATRIA). 

 

5.2.8 – Inexigibilidade de Licitação – Lei 8.666/93 

É o modelo de seleção de fornecedor pelo qual à Fundação é permitido não haver (inexigido) um certame 
(licitação), para selecionar a alternativa de contratação mais vantajosa. 

A Inexigibilidade de Licitação utilizada por este manual tem suas características de operacionalidade 
baseadas na Lei 8.666/93. Detalhes da aplicabilidade dos conceitos de inexigibilidade e dispensa 
delicitação estão no Anexo S. 

Os atores envolvidos nesse modelo de seleção são: 

- Coordenador; 

- Líder; 

- Supervisor; 

- Obtenção (Seção de Obtenção); 

- Diretor-Presidente; 

- Comissão de Licitação; 

- Fornecedor; e 

- Financeiro (Seção de Finanças). 

Termos utilizados: 

Termo de Justificativa para Afastamento de Licitação (TJAL) - documento utilizado para justificar 
a necessidade da contratação, a escolha do fornecedor e a justificativa do preço (Anexo T). 

Outros termos conforme item 4 desse Manual. 

O processo de Inexigibilidade de Licitação está representado no Anexo U (Fluxograma Inexigibilidade 
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de Licitação). 

 

5.3 – Principais Documentos que Compõem os Processos 

De posse de todas as propostas, o Coordenador do Convênio dará início ao processo de contratação 
encaminhando ao Líder do Convênio da Fundação PATRIA por meio eletrônico, os seguintes documen-
tos:  

a) Termo de Referência ou Especificação Técnica, que deverá ser encaminhado às empresas na 
realização da pesquisa de mercado, contendo todas as informações necessárias para que as mes-
mas ofereçam adequadamente suas propostas; 

b) Propostas/ Orçamentos de, no mínimo, três empresas distintas, que atendam a necessidade téc-
nica do projeto, cotando o mesmo objeto, modelo, quantidade, prazo, condições de pagamento 
e entrega, observando-se o que segue: 

i) Consulta de preços na internet: a pesquisa de mercado pode ser realizada através de con-
sulta em sítios eletrônicos, juntando-se aos autos as impressões das páginas e/ou print 
screen’s dos sítios consultados, devendo, contudo, a proposta de menor valor, estar for-
malizada pela empresa e endereçada à Fundação PATRIA. 

c) Mapa Comparativo de Preços compilando todas as informações obtidas na pesquisa de mer-
cado, cabendo reforçar que todos os itens da pesquisa de mercado devem apresentar, no mí-
nimo, três preços;  

d) Termo de Justificativa para Contratação por Cotação de Preços – TJCP, aprovado pelo Coor-
denador do Projeto, que deverá conter, entre outras informações: 

i) Indicação do Nome e CNPJ da empresa a ser contratada; 
ii) Descrição detalhada do objeto; 
iii) Valor estimado da contratação, obtido na pesquisa de mercado; 
iv) Condições comerciais negociadas com a empresa a ser contratada e que serão aplicadas 

na contratação: forma e prazo de pagamento, prazo e local de entrega/execução do objeto 
e prazo de garantia do objeto; 

v) Justificativa da Necessidade da Contratação: esclarecer a vinculação entre a aplicação do 
objeto da contratação e o objeto do Convênio, indicando também os prejuízos decorrentes 
da não aquisição/execução do objeto para o projeto; 

vi) Justificativa da Escolha do Fornecedor: a escolha do fornecedor pode ser decorrente do 
preço, de condição comercial ou por alguma questão técnica, desta forma, em se tratando 
do preço, é necessário informar se o critério de julgamento adotado foi o de menor preço 
unitário ou de menor preço global, sendo que, neste último caso, é fundamental que se 
justifique a adoção desse critério; e 

vii) Justificativa do Preço: é formada, basicamente, pelo resultado da pesquisa de mercado, 
sendo necessário esclarecer que a cotação de preços só admite a contratação da empresa 
detentora do menor preço, exceto quando esta empresa estiver irregular perante a Fazenda 
Federal, Estadual (para aquisições) ou Municipal (para contratação de serviço) e ao Fundo 
de Garantia por Tempo Serviço, situação que permitirá a contratação da empresa que 
ofertou a segunda melhor proposta na pesquisa de mercado, através do procedimento de 
contratação por Cotação de Preços. 

e) Comprovantes de Regularidade Fiscal, da empresa que se pretende contratar, junto às Receitas 
Federal, Estadual (para aquisições) ou Municipal (para serviços) e ao FGTS; e 

f) Cópia do Instrumento de Constituição da empresa (para os objetos que prevejam obrigações 
futuras, situação em que a contratação será formalizada através de Termo de Contrato).  
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6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Inobstante ser a Fundação PATRIA uma entidade privada, os recursos que fazem frente às contratações 
mencionadas no presente Manual são públicos e, assim, existem condutas que são vedadas ou não reco-
mendadas por força de lei. 
 
6.1 -  Pagamento Antecipado 

A princípio, é vedado o pagamento antecipado. No entanto, em casos excepcionais, desde que sejam 
apresentadas justificativas, cautelas e garantias, o pagamento antecipado poderá ser autorizado pelo Di-
retor-Presidente da Fundação. 

 

6.2 -  Contratação de Empresas com Irregularidades Fiscais 

Com relação aos Convênios financiados pela FINEP, não será permitida, em hipótese alguma, a contra-
tação de empresa ou pessoa física que esteja irregular perante as Fazendas Federal, Estadual (para aqui-
sições) ou Municipal (para contratação de serviços). 

De igual forma, nos Convênios regidos pelo Decreto nº 8.241/2014 também será aplicada essa regra, 
ainda que o referido Decreto permita a dispensa dos documentos de habilitação no caso de contratações 
com valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), buscando-se o atendimento aos princípios da im-
pessoalidade, moralidade e legalidade. 

Nos casos em que for apresentada justificativa substanciada pelo Coordenador do Convênio, constando 
os prejuízos reais ao projeto causados pela não contratação de determinado serviço ou item, pode o 
Diretor-Presidente decidir por usar o seu direito de dispensar a apresentação dos documentos compro-
vando a regularidade fiscal. 

 

6.3 - Pesquisa de Mercado 
A Fundação PATRIA preza pelo atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e eficiência, de acordo com o Estatuto Social da Fundação (Oitava Alter-
ção). Dessa forma, tendo em vista que muitas contratações poderão ser realizadas através de simples 
cotação de preços, é essencial que a pesquisa de mercado seja realizada observando rigorosamente os 
referidos princípios. 
A pesquisa de mercado será de responsabilidade do Coordenador de Convênio, ou Seção de Apoio Ad-
ministrativo para aquisições internas, que deverá declarar sua conformidade, não afastando a possibili-
dade da Fundação PATRIA realizar diligências para verificá-la ou solicitar novas propostas a outros 
fornecedores. 
 
6.4  - Parecer Jurídico 
Por regra, os processos de obtenção deverão ser analisados pela Assessoria Jurídica da Fundação sob os 
aspectos de conformidade legal, ficando os aspectos técnicos sob a responsabilidade do requisitante. 
O Diretor-Presidente, por meio de portaria, poderá estabelecer critérios para a dispensa do Parecer Jurí-
dico. 
Todo e qualquer Contrato deve ser analisado pela Assessoria Jurídica para emissão de parecer sobre sua 
composição legal. 
 
6.5 - Formalização e Início da Contratação 
As contratações serão formalizadas por meio de Instrumento Contratual (Contrato ou Ordem de Serviço 
(OS)/Ordem de Fornecimento (OF)) emitido pela Fundação PATRIA, após análise da regularidade jurí-
dica da contratação e sua aprovação pelo responsável em cada caso, sendo que serviços ou fornecimentos 
que tenham sido realizados antes desse procedimento não serão aprovados. 
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As contratações formalizadas por meio de um instrumento “simplificado”, denominado ‘Ordem de Ser-
viço/Ordem de Fornecimento’, será efetivado para valores inferioriores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
ou, independentemente do valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral de bens, dos quais 
não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica ou garantia do produto. 
Quaisquer alterações contratuais deverão obedecer aos critérios estabelecidos na Lei nº 8.666/1993, e 
legislação aplicável. 
Cabe ressaltar que qualquer execução do objeto contratado não pode ser realizada antes da assinatura do 
contrato ou emissão da OS/OF. 
 
6.6 - Fiscalização das Contratações  

Será designado um Fiscal para cada uma das contratações efetuadas pela Fundação PATRIA, preferen-
cialmente, vinculado à instituição apoiada. 

O Fiscal será designado no próprio Instrumento Contratual, sendo indicado pelo Coordenador do Con-
vênio a que se refere a Contratação. 

A esse Fiscal caberá o acompanhamento técnico e administrativo do serviço prestado e/ou a verificação 
da conformidade do produto fornecido, certificando o integral atendimento ao instrumento contratual 
firmado e seus apensos, realizando os recebimentos provisório e definitivo do objeto contratado. 

É função do Fiscal, ainda, atentar para o prazo de execução e vigência dos instrumentos contratuais, 
sendo ele o responsável por identificar a necessidade de aditamentos contratuais, devendo encaminhar 
tempestivamente a Solicitação de Aditamento Contratual, com no mínimo 30 (trinta) dias antes do tér-
mino da execução do Contrato. 

Também é atribuição do Fiscal a certificação da Nota Fiscal correspondente ao objeto executado, ates-
tando sua adequabilidade. A Nota Fiscal certificada será entregue ao Líder do Convênio que verificará 
se a mesma está consoante ao processo de obtenção, para posterior encaminhamento ao Financeiro para 
que seja processado o pagamento dentro dos prazos pactuados no instrumento contratual. 

Poderão ser designados dois Fiscais por contrato, um técnico e um administrativo, desde que solicitado 
pelo Coordenador do Convênio, ou considerado necessário pela Fundação. 

 

7 – VIGÊNCIA 

Este Manual entra em vigor na presente data e revoga quaisquer disposições internas da Fundação em 
sentido contrário. 

 

8 - DISTRIBUIÇÃO 

Interna. 
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ANEXO A – APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 8.241/2014 
 

O Decreto nº 8.241/2014 estabelece regras para a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços 

pelas fundações de apoio no âmbito de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institu-

cional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira 

necessária à execução desses projetos, em apoio às Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e 

demais Instituições Científicas e Tecnológicas – ICT. 

Pelo Decreto em questão duas são as formas de contratação: Seleção Pública de Fornecedores ou Con-

tratação Direta. 

I - Seleção Pública de Fornecedores 

O processo de Seleção Pública de Fornecedores da Fundação PATRIA deverá conter os seguintes docu-

mentos: Termo de Justificativa para Seleção Pública de Fornecedores – TJSP; cópia do projeto a que se 

relaciona a contratação pretendida; Termo de Referência, Anteprojeto de Engenharia ou Projeto Básico; 

Instrumento Convocatório; Identificação dos recursos a serem alocados; Indicação do valor máximo 

aceitável apurado com base em pesquisa de mercado; Instrumento Contratual; eventuais justificativas 

necessárias ao processo. 

Os documentos citados são de responsabilidade do Requisitante devendo ser encaminhados à Fundação 

PATRIA. 

O detalhamento de tais documentos podem ser vistos a seguir. 

a) Termo de Justificativa para Seleção Pública de Fornecedores – TJSP, aprovado pela Comis-

são designada e pelo Coordenador do Projeto, que deverá conter, entre outras informações: 

i. Descrição detalhada do Objeto; 

ii. Indicação do Item do Projeto ao qual se refere à seleção; 

iii. Identificação dos Recursos a serem alocados na contratação; 

iv. Justificativa da Necessidade da Contratação, vinculando diretamente a aplicação do 

objeto da seleção ao objeto do Projeto, indicando, também, os prejuízos decorrentes 

da não aquisição/execução do objeto para o projeto; 

v. Exigências de Habilitação e Qualificação; 

vi. Critério de Julgamento das Propostas; 

vii. Indicação do valor máximo aceitável, apurado com base na pesquisa de mercado re-

alizada; 

viii. Prazo de Execução; 

ix. Outras informações que a área interessada achar pertinentes. 

b) Termo de Referência, Anteprojeto de Engenharia ou Projeto Básico: 
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i. Termo de Referência: documento com descrição de elementos necessários e sufici-

entes para identificação do item que se pretende contratar, contendo especificações 

técnicas que estabeleçam critérios para avaliação do custo, execução e fiscalização 

contratual. 

ii. Anteprojeto de Engenharia: documento técnico elaborado por profissional com qua-

lificação que possibilite a caracterização da obra ou serviço de engenharia no regime 

de contratação integrada (regime de execução indireta de obras e serviços de enge-

nharia que compreende a elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e execu-

tivo, execução de obras e serviços de engenharia, montagem, realização de testes, 

pré-operação e demais operações para a entrega final do objeto), contemplando: 

(1)  Demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global 

dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado; 

(2) As condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega; 

(3) A estética do projeto arquitetônico; 

(4) Os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à 

facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade. 

iii. Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de preci-

são adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 

objeto da seleção, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos prelimi-

nares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto am-

biental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a defini-

ção dos métodos e do prazo de execução. 

c) Portaria de Designação de Comissão para análise de processo, composta por, no mínimo, 

três membros, sendo um deles comprador (colaborador) da Fundação PATRIA. 

d) Pesquisa de Mercado preliminar, necessária para estabelecer valores de referência para a 

Seleção, que podem ser aferidos da seguinte forma: 

i. Para bens e Serviços: pesquisas em catálogos de fornecedores e publicações especi-

alizadas nacionais e internacionais; sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo, contendo data e hora do acesso; preços praticados por órgãos ou entidade 

públicas; ou diretamente junto a fornecedores. 

ii. Para obras e serviços de engenharia: através de valores praticados pelo mercado ou 

pela administração pública em serviços e obras similares; dados de tabelas de refe-

rência aprovadas por órgãos ou entidades da administração pública em publicações 
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técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa 

de mercado; ou SINAPI para construção civil. 

Os documentos acima listados deverão ser encaminhados ao Analista do Convênio/Projeto da Fundação 

PATRIA, que será responsável pela conferência e certificação de recursos no Projeto ao qual será apli-

cado o objeto a ser contratado, após a certificação os documentos serão encaminhados ao Setor de Ob-

tenção da Fundação PATRIA. 

O Setor de Obtenção da Fundação PATRIA deverá avaliar a pesquisa de mercado preliminar, comple-

mentando-a se for necessário, autuando o processo e encaminhado os autos à Assessoria Jurídica da 

Fundação PATRIA. 

À Assessoria Jurídica da Fundação PATRIA caberá elaborar o Instrumento Convocatório e seus anexos, 

providenciando a autorização do Ordenador de Despesas e do Diretor da Fundação PATRIA, através de 

assinaturas no TJSP, para abertura da seleção, dando início ao procedimento de Seleção Pública de For-

necedores, com a divulgação do Instrumento Convocatório no sítio eletrônico da Fundação PATRIA e 

portal de compras do Governo Federal, podendo o mesmo, ainda, ser divulgado diretamente aos forne-

cedores. 

Necessário pontuar que até o momento não há no Comprasnet link para que seja publicada a Seleção 

Pública de Fornecedores, assim, até que seja disponibilizado na referida Plataforma, as Seleções Públicas 

serão publicadas como Chamada Pública no referido portal ou no Diário Oficial da União, constando no 

corpo do documento que se trata de Seleção Pública regida pelo Decreto nº 8.241/2014. 

II – Contratação Direta 

As Contratações Diretas estão previstas no artigo 26 do Decreto nº 8.241/2014 e deverão obedecer aos 

princípios constitucionais da moralidade, legalidade, impessoalidade, economicidade, publicidade e efi-

ciência, devendo o Requisitante, para dar início ao processo de contratação, encaminhar ao Analista do 

Convênio/Projeto da Fundação PATRIA os seguintes documentos: 

a) Termo de Referência ou Especificação Técnica, que deverá ser encaminhado às empresas na 

realização da pesquisa de mercado, contendo todas as informações necessárias para que as 

mesmas ofereçam adequadamente suas propostas; 

b) Propostas/ Orçamentos de, no mínimo, três empresas distintas, cotando o mesmo objeto, 

modelo, quantidade, prazo, condições de pagamento e entrega, observando-se o que segue: 

i) Consulta de preços na internet: a pesquisa de mercado pode ser realizada através de 

consulta em sítios eletrônicos, juntando-se aos autos as impressões das páginas e/ou 

print screen’s dos sítios consultados, devendo, contudo, a proposta de menor valor, 

estar formalizada pela empresa e endereçada à Fundação PATRIA. 
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ii) Nos casos em que não houver, no mínimo, três cotações, ou, em havendo, ser indi-

cada outra empresa que não a detentora do menor preço por motivos técnicos, devi-

damente justificados nos autos, deverá ser juntada a proposta da empresa que se pre-

tende contratar, bem como todas as demais cotações obtidas na pesquisa de mercado, 

ainda que não correspondam adequadamente à necessidade do projeto – para fins de 

comparação de preço – sendo relevante juntar também as solicitações de orçamento 

encaminhadas via e-mail às empresas consultadas, ainda que não haja retorno nega-

tivo das mesmas, de modo a demonstrar o esgotamento das tentativas de ampliação 

da pesquisa de mercado.  

c) Mapa Comparativo de Preços compilando todas as informações obtidas na pesquisa de mer-

cado; 

d) Termo de Justificativa para Contratação Direta – TJCD, aprovado pela Comissão designada 

e pelo Coordenador do Projeto, que deverá conter, entre outras informações: 

i) Indicação do Nome e CNPJ da empresa a ser contratada; 

ii) Descrição detalhada do objeto; 

iii) Valor estimado da contratação, obtido na pesquisa de mercado; 

iv) Condições comerciais negociadas com a empresa a ser contratada e que serão apli-

cadas na contratação: forma e prazo de pagamento, prazo e local de entrega/execução 

do objeto e prazo de garantia do objeto; 

v) Justificativa da Necessidade da Contratação: esclarecer a vinculação entre a aplica-

ção do objeto da contratação e o objeto do projeto, indicando também os prejuízos 

decorrentes da não aquisição/execução do objeto para o projeto; 

vi) Justificativa da Escolha do Fornecedor: a escolha do fornecedor pode ser decorrente 

do preço, de condição comercial ou por alguma questão técnica, desta forma, em se 

tratando do preço, é necessário informar se o critério de julgamento adotado foi o de 

menor preço unitário ou de menor preço global, sendo que, neste último caso, é fun-

damental que se justifique a adoção desse critério; e 

vii) Justificativa do Preço: deverá ser formalizada pela juntada de cotações de preços em 

que fique evidenciado o valor praticado pelas empresas no mercado e, em não sendo 

possível obter propostas de outras empresas, deverão ser solicitadas cópias de notas 

fiscais e/ou faturas para a empresa a ser contratada, relativas ao mesmo objeto, ou 

outros meios idôneos (extratos de publicações no DOU, pesquisa em sítios eletrôni-

cos de compras públicas, tabela de preços publicada no sítio eletrônico da empresa a 

ser contratada) demonstrando-se que o preço ofertado pela empresa está compatível 
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com o praticado por ela no mercado, cabendo ressaltar que a existência de uma única 

empresa que atenda o objeto a ser contratado não é justificativa de preço. 

e) Portaria de Designação de Comissão de Análise de Processos de Contratação Direta. 

f) Comprovantes de Regularidade Fiscal, da empresa que se pretende contratar, junto às Re-

ceitas Federal, Estadual (para aquisições), Municipal (para contratação de serviço) e ao 

FGTS. 

g) Cópia do Instrumento de Constituição da empresa. 

O processo de contratação direta deverá ser encaminhado ao Analista do Convênio/Projeto da Fundação 

PATRIA, contendo os documentos relativos ao mesmo (Termo de Justificativa para Contratação Direta, 

Pesquisa de Mercado, Termo de Referência ou Especificação Técnica, comprovantes de regularidade 

fiscal da empresa a ser contratada e cópia do instrumento de constituição da empresa), avaliado por 

Comissão de Análise de Processos de Contratação Direta e com autorização do Coordenador do Convê-

nio. 

Ao Analista do Convênio/Projeto da Fundação PATRIA caberá verificar se todos os documentos listados 

acima foram apresentados adequadamente, devolvendo ao Requisitante, para correção, os processos que 

apresentarem inconformidades, bem como conferir e certificar a previsão de recursos no Convênio ao 

qual será aplicado o objeto a ser contratado, indicando a rubrica do Plano de Trabalho, bem como, juntar 

aos autos cópia da previsão da aquisição no Plano de Trabalho, encaminhando o processo, após a certi-

ficação, para o Setor de Obtenção da Fundação PATRIA. 

Ao Setor de Obtenção da Fundação PATRIA caberá avaliar toda a documentação apresentada, autuando 

o processo e instruindo-o com a minuta da Ordem de Fornecimento/Serviço – quando for o caso – en-

caminhando os autos para análise e aprovação da Assessoria Jurídica da Fundação PATRIA. 

À Assessoria Jurídica da Fundação PATRIA caberá avaliar toda a documentação apresentada, instruindo 

o processo com a minuta do instrumento contratual (quando for o caso), análise e aprovação jurídica, 

encaminhando os autos ao Ordenador de Despesas para autorização. 

Após aprovação do Ordenador de Despesas, os autos serão encaminhados para o Diretor-Presidente da 

Fundação PATRIA para homologação, sendo publicado extrato da Contratação Direta no sítio eletrônico 

da Fundação PATRIA, quando aplicável, e, somente após a homologação do processo, será providenci-

ada a contratação da empresa. 
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ANEXO B – TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE 

FORNECEDORES 

TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 
TJSP Nº ______/_______ 

EXECUTOR:   

Solicitante:  
Telefone:  E-mail:  

1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO: detalhar a descrição do objeto, minuciosamente, para viabilizar que as empresas que participarão da 
Seleção Pública apresentem propostas adequadas à necessidade do projeto. 

 

2. ITEM DO PROJETO: indicação do item do Projeto a que se refere a contratação. 

 

3. RAZÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Neste item é necessário esclarecer a necessidade da contratação, 
informando sua aplicação vinculada diretamente ao objeto do projeto financiador e indicando, também, os prejuízos decorrentes da não aquisição/execução 
do objeto (ex: atrasos em cronogramas físico-financeiro, perda de garantia técnica, inviabilização de licenciamento) 

 

4. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 Registro ou Inscrição na Entidade Profissional competente 

Especificar:  

 Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial 

Especificar:  

 Comprovação de aptidão do interessado: Atestado de capacitação técnico-operacional (apresentação de 1 
ou + atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa participante da 
seleção pública  

Atestado de capacitação técnico-operacional (apresentação de 1 ou + atestados fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa participante da 
seleção pública): 

a) Para o Engenheiro____________: DEFINIR o serviço_____________________; 

b) Para o _________________________: DEFINIR o serviço_________________; 

c) Para o _________________________: DEFINIR o serviço_________________; 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

6. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL POR ITEM: para obter-se os valores máximos aceitáveis por item o solicitante deverá 
elaborar uma pesquisa de mercado preliminar com, pelo menos 3 preços para cada item. As regras para desconsiderar preços ‘muito acima’ ou ‘muito 
abaixo’ da média de mercado devem estar claramente definidas tanto no Mapa Comparativo de Preços, quanto no Termo de Justificativa, de modo que 
se possa apurar o valor máximo de mercado para cada item. Importante destacar que esse valor máximo será o teto da sessão pública, ou seja, a apuração 
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de preços realizada sem a devida cautela poderá resultar em uma seleção pública deserta. 

 

7. ANEXOS: 

 Cópia do projeto/plano de trabalho a que se relaciona a contratação; 

 Portaria de Comissão de Seleção Pública de Fornecedores 

 Portaria de Designação do Ordenador de Despesas do Projeto 

 Termo de Referência/ Anteprojeto de Engenharia/ Projeto Básico 

 Pesquisa de Mercado Preliminar 

 Mapa Comparativo de Preços – com apuração do valor máximo aceitável 

 
 
Elaborado por: 

  
/        / 

 Requisitante   
 
 
De acordo: 

  
/        / 

 
Coordenador do Convênio 

   
Certifico que a contratação em tela está prevista no Convênio nº ___________________, Item 

nº _________________do Plano de Trabalho, ND_________________, bem como que há 

disponibilidade financeira no valor de até _____________________________  para a contra-

tação. 

  
 

 
/        / 

 Líder  
 
Autorizo: 

 

 

 

 

 
 
 

 
/        / 

 Ordenador de Despesas 
Fundação PATRIA  

 
 
Ratifico: 

 
 

 
/        / 

 Diretor-Presidente 
Fundação PATRIA  
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ANEXO C – Fluxograma para Decreto 8.241/95 (Seleção Pública) 
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ANEXO D – TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA 

TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA 
TJCD Nº ______/________ 

EXECUTOR:  

Solicitante:  
Telefone:  E-mail:  

1. EMPRESA A SER CONTRATADA: indicar o nome completo da empresa e seu CNPJ 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO: detalhar a descrição do objeto 

 

 3. ENQUADRAMENTO:  

Contratação Direta – art. 26, inciso ________ do Decreto nº 8.241/2014 

 4. VALOR ESTIMADO: 

 

 5. RECURSOS:  

Convênio nº 

 6.NIVEL DE INSPEÇÃO: I1 – inspeção no Almoxarifado, pelo Recebimento | I2 – inspeção no Almoxarifado, pelo Usuário 

Final/Controle de Qualidade | I3 – inspeção final no Fornecedor, pelo Usuário Final/Controle de Qualidade | I4 – inspeção durante e após a fabricação, 
no Fornecedor, pelo Usuário Final/Controle de Qualidade.  

 

 7. CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO:  

Os preços são fixos e irreajustáveis 

 8. FORMA DE PAGAMENTO: pagamento único OU pagamento conforme cronograma 

 

9. PRAZO PARA O PAGAMENTO: 

 

10. PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO: 

 

11. GARANTIA CONTRATUAL: não se aplica/ garantia de execução/ garantia financeira 

 

m) 12.GARANTIA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL: Indicar a garantia do equipamento/material fornecida pela Contratada 
(geralmente consta na proposta) 

 

 13. LOCAL DE ENTREGA/ EXECUÇÃO: Indicar o endereço completo do local de entrega/execução.Caso o objeto vá ser retirado 
pelo IPEN nas dependências da empresa, favor informar isso nesse campo, inserindo o endereço completo da empresa 
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 14. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À INSTRUÇÃO DO PROCESSO: 

 Portaria da Comissão Permanente para análise dos processos................art. 27 do Dec. nº 8.241/14 

 Termo de Referência/ Especificação Técnica 

 Pesquisa de Mercado OU Justificativa de Preço......................................................art. 27 do Dec. Nº 8.241/14 

 Nome da Empresa 1:  
CNPJ:  

Contato:  
Telefone:  

E-mail:  
  

 Nome da Empresa 2:  
CNPJ:  

Contato:  
Telefone:  

E-mail:  
  

 Nome da Empresa 3:  
CNPJ:  

Contato:  
Telefone:  

E-mail:  

 Contrato Social/ Estatuto.....................................................................................para processos acima de R$ 17.600,00 

 Certidões de Regularidade Fiscal......................................................................observar art. 24 do Dec. nº 8.241/14 

14. RAZÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Neste item é necessário esclarecer a necessidade da contratação, 
informando sua aplicação vinculada ao objeto do convênio FINEP e indicando também os prejuízos decorrentes da não aquisição/execução do objeto (ex: 
atrasos em cronogramas físico-financeiro, perda de garantia técnica, inviabilização de licenciamento) 

 

 15. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR (art. 27 do Decreto 8.241/14): a escolha do fornecedor pode ser decorrente do 

preço, condição comercial ou por alguma questão técnica. Assim, em se tratando do preço, é necessário informar se o critério de julgamento adotado foi o de 
menor preço UNITÁRIO, ou se o critério foi o de menor preço GLOBAL, sendo que, neste último caso, é fundamental que se justifique a adoção desse 
critério 

 

 16. RESPONSABILIDADE SOBRE A PESQUISA DE MERCADO:  

Declaro que, sob minha responsabilidade, foi realizada a pesquisa de mercado da presente contra-
tação, tendo sido observados os princípios da moralidade, impessoalidade economicidade e van-
tajosidade. 

 17. JUSTIFICATIVA DO PREÇO (art. 27 do Decreto 8.241/14): a regra é sempre buscar 3 preços e contratar pelo menor preço unitário (ou 
global - justificando), todavia, caso não seja possível conseguir os 3 orçamentos é possível realizar a aquisição nesta modalidade mediante justificativa. Assim: 

Em se obtendo 2 preços: a justificativa pode ser técnica ou mediante a comprovação de que se tentou obter os 3 preços – juntar os emails de solicitação 
de orçamento – mas que, com apenas 2 propostas é possível verificar que os preços ofertados estão compatíveis com os valores praticados no mercado;  

Em se obtendo 1 preço: necessário justificar/comprovar que o preço ofertado pela empresa está compatível com o praticado por ela no mercado, sendo 
assim, sugere-se a comparação com orçamento encaminhado por outra empresa, com objeto similar, mesmo que não atenda tecnicamente a necessidade da 
contratação, esclarecendo-se a questão técnica para a escolha (por que não atende tecnicamente?); juntada de cópias de notas fiscais/faturas da venda ou 
prestação de serviço pela empresa a ser contratada para outra pessoa jurídica; divulgação do preço da empresa a ser contratada disponível em sítio da internet; 
critérios técnicos que possam ser utilizados como parâmetro (a mera justificativa de que o valor proposto é aceitável pela complexidade do objeto não é aceita) 
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Assim, considerando que o valor total da contratação está abaixo do limite previsto no inciso ____ 

do art. 26 do Decreto nº 8.241/2014 OU tratar-se de hipótese de dispensa de licitação ou inexi-
gibilidade de licitação nos termos do inciso VI do art. 26 do Decreto nº 8.241/2014, sugere-se a 
Contratação Direta junto à empresa XXXX. 

 
Elaborado por: 

  
/        / 

 
Requisitante 

   

Após análise do presente Termo de Justificativa, entende a Comissão que se trata de hipótese de 
contratação direta prevista no inciso ____ do art. 26 do Decreto nº 8.241/2014, razão pela qual 
sugerimos a contratação da empresa indicada neste documento. 

 

 
 
 

 
/        / 

 
Presidente da Comissão 

   
 
 

  

Membro da Comissão 
  

Membro da Comissão 
Fundação PATRIA 

 
Certifico que a contratação em tela está prevista no Convênio nº ___________________, Item 

nº _________________do Plano de Trabalho, ND_________________, bem como que há dis-

ponibilidade financeira no valor de até _____________________________  para a contratação. 

   /        / 
 Líder  

Autorizo: 

 

 

 

 

 
 
 

 
/        / 

 Ordenador de Despesas 
Fundação PATRIA  

 
 
Ratifico: 

  
/        / 

 Diretor-Presidente 
Fundação PATRIA  
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ANEXO E – Fluxograma para Decreto 8.241/95 (Compra Direta) 
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ANEXO F – Fluxograma para Compra Direta (Lei 8.666) 
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ANEXO G -TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 

TJCP Nº ______/________ 

EXECUTOR:   

Solicitante:  
Telefone:  E-mail:  

1. EMPRESA A SER CONTRATADA: indicar o nome completo da empresa e seu CNPJ 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO: detalhar a descrição do objeto 

 

 3. ENQUADRAMENTO:  

Cotação Prévia de Preços, art. 33 da IN nº 01/2010 do FNDCT. 

 4. VALOR ESTIMADO: 

 

5. RECURSOS:  

Convênio Nº ____________________, item __________ do Plano de Trabalho. 

6. NIVEL DE INSPEÇÃO: I1 – inspeção no Almoxarifado, pelo Recebimento | I2 – inspeção no Almoxarifado, pelo Usuário 

Final/Controle de Qualidade | I3 – inspeção final no Fornecedor, pelo Usuário Final/Controle de Qualidade | I4 – inspeção durante e após a 
fabricação, no Fornecedor, pelo Usuário Final/Controle de Qualidade.  

 

 7. CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO:  

Os preços são fixos e irreajustáveis 

 8. FORMA DE PAGAMENTO: pagamento único OU pagamento conforme cronograma 

 

 9. PRAZO PARA O PAGAMENTO: 

 

10. PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO: 

 

11. GARANTIA CONTRATUAL: não se aplica/ garantia de execução/ garantia financeira 

 

 12. GARANTIA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL: Indicar a garantia do equipamento/material fornecida pela 
Contratada (geralmente consta na proposta) 

 

 

13. LOCAL DE ENTREGA/ EXECUÇÃO: Indicar o endereço completo do local de entrega/execução. Caso o objeto vá ser 
retirado pelo IPEN nas dependências da empresa, favor informar isso nesse campo, inserindo o endereço completo da empresa 



DA – NA – 005 – 00 MANUAL DE OBTENÇÃO OSTENSIVO 

 

26/49 

 

14. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À INSTRUÇÃO DO PROCESSO: 

 Termo de Referência 

 Pesquisa de Mercado composta por no mínimo três orçamentos de empresas distintas. 

 Nome da Empresa 1:  
CNPJ:  

Contato:  
Telefone:  

E-mail:  
  

 Nome da Empresa 2:  
CNPJ:  

Contato:  
Telefone:  

E-mail:  
  

 Nome da Empresa 3:  
CNPJ:  

Contato:  
Telefone:  

E-mail:  

 Contrato Social/ Estatuto para processos acima de R$ 8.000,00.......(cópia simples encaminhada por e-mail) 

 Certidões de Regularidade Fiscal: 

 Certidão de Débitos Tributários inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 
LINK: http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do    

 Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União     
LINK:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 

 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 
LINK: https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 

15. RAZÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Neste item é necessário esclarecer a necessidade da contratação, 
informando sua aplicação vinculada ao objeto do convênio FINEP e indicando também os prejuízos decorrentes da não aquisição/execução do objeto (ex: 
atrasos em cronogramas físico-financeiro, perda de garantia técnica, inviabilização de licenciamento) 

 

 16. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: a escolha do fornecedor pode ser decorrente do preço, condição comercial ou 
por alguma questão técnica. Assim, em se tratando do preço, é necessário informar se o critério de julgamento adotado foi o de menor preço UNITÁRIO, 
ou se o critério foi o de menor preço GLOBAL, sendo que, neste último caso, é fundamental que se justifique a adoção desse critério. 

 

17. RESPONSABILIDADE SOBRE A PESQUISA DE MERCADO:  

Declaro que, sob minha responsabilidade, foi realizada a pesquisa de mercado da presente con-
tratação, tendo sido observados os princípios da moralidade, impessoalidade economicidade e 
vantajosidade. 
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18. JUSTIFICATIVA DO PREÇO:  

 

 
Elaborado por: 

  
/        / 

 Requisitante   
 
De acordo: 

  
/        / 

 
Coordenador do Convênio 

   
Certifico que a contratação em tela está prevista no Convênio nº __________________, Item 
nº ___________ do Plano de Trabalho, ND _____________, bem como que há disponibili-
dade financeira para a contratação. 

  
 

 
/        / 

 Lìder do Convnio  
 
Autorizo: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
/        / 

 Ordenador de Despesas 
Fundação PATRIA  

 
 
Ratifico: 

 
 

 
/        / 

 Diretor-Presidente 
Fundação PATRIA  
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ANEXO H – Fluxograma para Aquisição com Base no Manual da FINEP (Cotação de Preço)
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ANEXO I – PROFORMA INVOICE 

 

A fatura proforma é o documento o qual o exportador apresenta a sua oferta de venda. 

É um documento que auxilia o comprador em sua tomada de decisão. 

É entendido como o primeiro contrato entre as partes, apesar de não gerar obrigações de pagamento por 

parte do importador. 

Pode ser conceituado como uma tomada de preço internacional, onde o interessado (importador) busca 

detalhes daquilo que está disposto a comprar. 

A fatura proforma não é um documento exigido pelas autoridades aduaneiras em nenhuma das suas 

fases. 

Mesmo não sendo exigido pela Aduana do Brasil, é importante ter a fatura proforma nos arquivos, pois 

é a tomada de preço do comprador para com o importador sendo necessário ter este documento como 

prova daquilo que foi negociado, em especial, para àquelas operações em que há licença de importação 

ou abertura de carta de crédito, a fatura proforma é a base para os lançamentos necessários nestes docu-

mentos. 

Como o PROFORMA INVOICE não tem um padrão internacional e que cada exportador pode criar e 

usar modelos próprios, é comum que este documento contenha um conjunto de informações que irão 

ajudar o importador na sua tomada de decisão. 

O conjunto de informações que normalmente podem ser utilizados são: 

1. Nome e endereço completo do exportador 

2. Nome e endereço completo do importador 

3. Data de emissão e número de controle 

4. Modalidade de transporte oferecida 

5. Porto/Aeroporto de embarque 

6. Porto/Aeroporto de destino 

7. Quantidade, Preço Unitário, Preço Total e Moeda negociada 

8. Peso Líquido e Peso Bruto Unitário de cada Item 

9. Peso Líquido e Peso Bruto Total 

10. Quantidade de volumes 

11. Cubagem total da carga (estimada) 

12. Incoterms 

13. País de Origem, Aquisição e Procedência. 

14. Forma de pagamento 

15. Dados bancários do exportador 
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16. Prazo para Início da Produção 

17. Previsão da mercadoria estar pronta para embarque, considerando a condição de pagamento. 

18. Data de Validade da oferta. 

Exemplo de PROFORMA INVOICE: 
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ANEXO J – SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO (SOLIMP) 

Para preencher a Solicitação de Importação devem ser informados os seguintes dados: 

- NCM da mercadoria (classificação fiscal) 

- valor da mercadoria e moeda que está sendo negociada 

- descrição da mercadoria em português de uma forma sucinta, mas completa 

- forma de pagamento que será utilizada na importação 

- INCOTERM de cada processo 

- origem da mercadoria + local de embarque 

- modal de transporte a ser utilizado na importação 

- nome do fabricante 

- nome do exportador (nem sempre o fabricante é o exportador) 

Modelo de SOLIMP para preenchimento: 

Solicitação de Importação 

Convênio:                                                                         Projeto: 

Coordenador: 

NCM (Classificação Fiscal)  

Moeda negociada  

Valor da mercadoria  

Descrição da Mercadoria  

 

Forma de pagamento  

 

INCOTERM  

 

Origem da mercadoria  

Local de Embarque  

Modalidade de Transporte  

Nome do Fabricante  

Nome do Exportador  

Assinatura do Coordenador:  
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ANEXO K – PURCHASE ORDER  

(ORDEM DE FORNECIMENTO ou ORDEM DE COMPRA) 

 

Uma Ordem de Fornecimento ou Ordem de Compra é um documento comercial e a primeira oferta 

oficial emitida por um comprador a um vendedor, indicando tipos, quantidades e preços acordados para 

produtos ou serviços. É usado para controlar a compra de produtos e serviços de fornecedores externos. 

Exemplo de PURCHASE ORDER: 
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ANEXO L – COMMERCIAL INVOICE 

 

Este documento representa que a operação já foi consumada e que daqui por diante, o exportador deverá 

cuidar dos trâmites operacionais de envio da mercadoria para o país comprador. 

Este documento é internacional e equivale à Nota Fiscal brasileira. É imprescindível para a liberação 

aduaneira em qualquer parte do mundo, e nela contém todas as informações pactuadas na negociação 

internacional. 

A fatura comercial é emitida pelo exportador, assim que a operação for concretizada.  Podemos entender 

como ´concretização´ o pagamento, ou o recebimento da PO, ou a finalização da produção e a disponi-

bilização da carga para embarque. 

Como o COMMERCIAL INVOICE não tem um padrão aduaneiro, podendo cada exportador criar e 

usar modelos próprio, o exportador pode se utilizar de um conjunto de informações que irão ajudar o 

importador. As informações mais comuns são: 

1. Nome e endereço completo do exportador 

2. Nome e endereço completo do importador 

3. Data de emissão e número de controle 

4. Modalidade de transporte oferecida 

5. Porto/Aeroporto de embarque 

6. Porto/Aeroporto de destino 

7. Quantidade, Preço Unitário, Preço Total e Moeda negociada 

8. Peso Líquido e Peso Bruto Unitário de cada Item 

9. Peso Líquido e Peso Bruto Total 

10. Quantidade de volumes 

11. Cubagem total da carga (estimada) 

12. Incoterms 

13. País de Origem, Aquisição e Procedência. 

14. Forma de pagamento 

15. Dados bancários do exportador 

16. Prazo para Início da Produção 

17. Previsão da mercadoria estar pronta para embarque, considerando a condição de pagamento. 
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Exemplo de COMMERCIAL INVOICE: 

 

É importante estar atento para alguns erros comuns que podem ocorrer por parte do Exportador ao emitir 

o COMMERCIAL INVOICE. São eles: 

 Dados incorretos do exportador 

 Dados incorretos do importador 

 Não indicação da condição de pagamento 

 Não indicação dos dados bancários para pagamento (ou dados incorretos) 

 Incoterms incorreto  
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 Multiplicação da quantidade de itens pelo preço unitário, e o resultado é incorreto. Isto acontece, 

muitas das vezes, quando o preenchimento é manual, e não por dentro de um sistema informatizado 

 Não indicação do peso líquido/bruto, ou ainda, o mesmo erro acima: a multiplicação está incorreta 

 Falta de indicação de volumes, marcas ou tipos de embalagens 

 Falta de informação do país de origem / aquisição / procedência 

 Falta de assinatura, ou ainda, não identificação do signatário 

 Falta de clareza na descrição detalhada do produto. 
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ANEXO M – PACKING LIST 

 

Documento importante nos procedimentos logísticos de embarque e desembarque. 

Trata-se de uma relação dos produtos embarcados, indicando os tipos de volumes, quantidade, dimen-

sões, peso líquido e bruto, além dos seus respectivos conteúdos. 

Não se trata de um relatório que substitua a fatura comercial, mas apenas uma lista detalhada do que está 

sendo enviado ao importador e que serve de roteiro para a conferência aduaneira no país de destino. 

Apesar de muitos considerarem o packing list um documento meramente burocrático, este é fundamental 

para as autoridades aduaneiras efetuarem uma correta e rápida conferência da carga no país destino, 

quanto para o importador que pode recepcionar os produtos comprados em seu armazém. 

O packing list deve conter no mínimo os seguintes elementos: 

1. Número do documento; 

2. Nome e endereço do exportador e do importador; 

3. Data de emissão; 

4. Descrição da mercadoria, quantidade, unidade, peso bruto e líquido; 

5. Local de embarque e desembarque; 

6. Nome da transportadora e data de embarque; 

7. Número de volumes, identificação dos volumes por ordem numérica, tipo de embalagem, 

peso bruto e líquido por volume e dimensões em metros cúbicos 
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ANEXO N – RESERVA DE PRAÇA 

 

Reserva de praça, ou ainda chamado de booking, é a reserva feita para embarcar um contêiner de mer-

cadorias em um navio. 

Quando se busca junto ao transportador uma reserva de praça, está demonstrado o interesse em embarcar 

uma mercadoria no navio disponível para aquele porto, naquela data. 

A obrigação da reserva é de quem irá pagar o frete.  Como a maioria das operações marítimas são pac-

tuadas no Incoterms FOB, esta obrigação de buscar uma reserva é do importador (comprador). 

Um fator crítico de sucesso na reserva de praça é o equacionamento entre a data em que a mercadoria 

estiver pronta e a data prevista de saída da embarcação. 

A reserva deverá ser feita, com a maior antecedência possível, para garantir o embarque na data desejada, 

principalmente quando se tratar de transporte marítimo. 

Esta reserva entre o interessado e o transportador (ou o seu agente) normalmente é feito por e-mail ou 

sistemas informatizados, disponibilizados pelas cias de transportes. 

As informações necessárias para emissão do documento são: 

 Porto de Embarque 

 Porto de Descarga 

 Descrição da carga 

 Peso e metragem cúbica da carga, se LCL, ou tipo e tamanho do contêiner, se carga FCL. 

 Navio/viagem prevista, conforme schedule informado anteriormente 

 Nome do Exportador 

 Nome do Importador 

 Condição de pagamento: se prepaid ou collect 

Esta etapa, normalmente ocorre em paralelo com o envio do restante do pagamento e a confirmação por 

parte do exportador de que a carga já está pronta para embarcar (ou ele confirmando em que data isto 

estará pronta). A coordenação dessas atividades é importante para não comprometer o cronograma de 

entrega. 
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ANEXO O – Fluxograma para Importação 

Verifica se o item está 
no PTrab, confere a 

documentação e 
verifica se há saldo

Líder
Monta o processo 

(PROFORMA Invoice, 
TJ, SOLIMP)

Numera e rubrica os 
documentos e envia 
para o Supervisor

Líder
- Recebe o processo
- Solicita Licença de 

importação ao 
Despachante Aduaneiro

- Solicita o contrato 
social do Exportador por 

email anexando-o ao 
processo

- Envia o processo para o 
jurídico

Obtenção

Emite parecer para o 
processo 

(independente do 
valor)

Emvia o parecer para o 
Supervisor (OD)

Jurídico

Recebe e verifica o processo e o parecer 
jurídico

Caso haja alguma informação discrepante ou 

o parecer jurídico não seja favorável devolve 

o mesmo ao setor responsável pelo conteúdo 

da informação em desacordo

Caso o parecer jurídico seja favorável e não 

haja qualquer informação em desacordo:

Envia o processo ao Diretor-Presidente para 

ratificação (assinatura)/retificação

Supervisor (OD)

Recebe PO
Envia Aceite (Anexo 

T)

Exportador

FLUXOGRAMA IMPORTAÇÃO

Processos 
ok?

1

Não OK

OK

Recebe Produto
Confere Produto

Coordenador

Emite Purchase Order 
(PO) (Ordem de 
Fornecimento

Anexo S)
Envia PO para o 

Exportador (email)

Obtenção

Recebe o Aceite
Envia o Aceite para o 

Supervisor(OD)

Obtenção

Envia o Commercial 
Invoice (Nota Fiscal 

Anexo U) e o Pack List 
-Anexo V

Exportador Acompanha a emissão do Commercial Invoice/ 
Pack List;

Verifica documentos recebidos (itens 
importados, Valor, Qtde);

Solicita por email
“Reserva de Praça” ao Exportador (Anexo X)

Obtenção

Entrega Produto 
solicitado

Exportador

Nacionaliza a Mercadoria
Libera para transporte

Despachante Aduaneiro

Número 
patrimônio 
necessário?

OK

Fim
Não OK

- Verifica e ratifica o processo se as 
informações estiverem congruentes e 

autoriza o trâmite
- Caso hajam discrepâncias no processo 

que não consiga resolver devolve o 
mesmo ao Coordenador ou Lider de 

Projeto conforme o conteúdo da 
informação discrepante 

- Envia o processo para a Obtenção

Supervisor

1

Importação 
Ratificada ?

Sim

Não 

- Recebe o “Aceite”
Autoriza o pagamento

Atualiza o controle
Emite cautela do bem em 

nome do Coordenador

Líder

Executa o pagamento

FinanceiroSupervisor (OD)

Cadastra no 
Patrimônio o bem e 

informa ao Líder

Financeiro

- Identificar a necessidade produto/serviço no 
plano de trabalho
- Elaborar o Ante-Projeto, Termo de Referência, 
ET, Plano Básico com previsão de aquisição no 
exterior
- Solicita Proforma Invoice (Cotação de preço) 
para o Exportador acordo anexo Q
- Preenche Solicitação de Importação (SolImp) 
conforme anexo R
- Confeciona o TJ de acordo com o anexo M
- Enviar o pré-processo para o Líder de Trabalho

Coordenador

1

Legenda de cores:    Coordenador      Diretor-Presidente      Líder      Supervisor     Jurídico      Obtenção     Exportador Despachante Aduaneiro Financeiro
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ANEXO P – SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 

SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO/APOSTILAMENTO CONTRATUAL – 
SAC Nº ****/FP-****/**** 

(nº do contrato + aditivo/apostilamento) 

 TERMO ADITIVO (aumento/supressão de prazo e/ou valor)  APOSTILAMENTO (repactuação) 
 

1. CONTRATADA: 
 

2. CLÁUSULAS/ ITENS A SEREM ALTERADOS: informar qual é a alteração a ser efetuada 
em cada Cláusula 

 

3. VALOR A SER RENOVADO: informar o valor a ser acrescido/ suprimido/ acrescido por prorro-

gação de prazo, acrescido por repactuação. 

Obs¹: Os acréscimos de quantitativos em contratações não continuadas não poderão exceder os limites de 25% 
para obras, serviços ou compras e 50% para reforma de edifício ou de equipamento (sobre o valor inicial 
atualizado do contrato), nestes casos, sempre deverão ser indicados os percentuais acrescidos ou suprimidos 
do valor inicialmente contratado. 

Obs²: Os acrescimos em contratações de serviços continuados ou decorrentes de repacutação não se limitam 
aos percentuis previstos em lei. 

 

4. VALOR FINAL DO ACORDO: preencher caso haja alteração no valor (parte nacional/ parte im-
portada) 

 

5. ANEXOS (nas Repactuações deverão ser anexadas à SAC: (I) a Portaria da Comissão designada para 
análise do Pleito de Repactuação; (II) o Parecer da Comissão; e (III) o Pleito de Repactuação da Contratada) 

 

6. JUSTIFICATIVA: A justifivativa deve obrigatoriamente estar enquadrada na Lei nº 8.666/93 art. 57 
ou 65; A justificativa das prorrogações de prazos contratuais (art. 57) não pode ser genérica e deve demonstar 
o vínculo direto entre a mesma e a prorrogação de prazo desejada. Deve, também, esclarecer de forma objetiva 
o motivo do atraso (quando for o caso). 

 

Elaborado por: 
 
 
 

 
 
 

/          / 
 Fiscal do Contrato 

 
 

  

Ciente: 
 
 
 

 
  /          / 

 Coordenador do Convênio  
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Certifico que há disponibilidade financeira no Convênio nº __________________, Item nº 
___________ do Plano de Trabalho, ND _____________, para a realização da alteração 
contratual pleiteada. 

 
 
 

 
 
 

 

/        / 
 Líder   

Análise jurídica: 
 

 

 

 

 

 
 

 
 /          / 

 Assessoria Jurídica   
 
De acordo: 
  

  /          / 
 Ordenador de Despesas 

Fundação PATRIA   
 
Autorizo: 
 
 

  

/          / 
 Diretor-Presidente 

Fundação PATRIA   

 
 

 

 

 

 

 



DA – NA – 005 – 00 MANUAL DE OBTENÇÃO OSTENSIVO 

 

41/49 

ANEXO Q – Fluxograma para Solicitação de Aditamento de Contrato (SAC) 

 

 

 

 

 



DA – NA – 005 – 00 MANUAL DE OBTENÇÃO OSTENSIVO 

 

42/49 

ANEXO R – Fluxograma para Aquisições Internas Fundação PATRIA 
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ANEXO S – APLICABILIDADE DA DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

No que se refere à “Dispensa de Licitação”, o artigo 24 da Lei 8666/93 confere à administração pública 

o poder de contratar de forma independente de prévio processo licitatório. 

A licitação é dispensável nos seguintes casos: 

Em situações de emergência: casos de guerra; grave perturbação da ordem; calamidade pública, obras 

para evitar desabamentos, quebras de barreiras, fornecimento de energia. 

Por motivo de licitação frustrada por fraude ou abuso de poder econômico: preços superfaturados, 

podendo neste caso ser aplicado o artigo 48 parágrafo 3º da Lei 8666/93 para conceder prazo para rea-

daptação das propostas nos termos do edital de licitação. 

Intervenção no Domínio Econômico: congelamento de preços ou tabelamento de preços. 

Contratação com Entidades da Administração Pública: somente poderá ocorrer se não houver em-

presas privadas ou de economia mista que possam prestar ou oferecer os mesmos bens ou serviços. 

Exemplos: Imprensa Oficial, processamento de dados, recrutamento, seleção e treinamento de servidores 

civis da administração. 

Contratação de Pequeno Valor: materiais, produtos, serviços, obras de pequeno valor, que não ultra-

passem o valor estimado por lei para esta modalidade de licitação. 

Para complementação de contratos: materiais, produtos, serviços, obras no caso de rescisão contra-

tual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação aceitas as mesmas condições oferecidas 

pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 

Ausência de Interessados: quando não tiver interessados pelo objeto da licitação, mantidas, neste caso, 

todas as condições preestabelecidas em edital. 

Comprometimento da Segurança Nacional: quando o Presidente da República, diante de um caso 

concreto, depois de ouvido o Conselho de Defesa Nacional, determine a contratação com o descarte da 

licitação. 

Imóvel destinado a Administração: para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento, cujas 

necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível 

com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. Deverá a Administração formalizar a locação se for 

de ordem temporária ou comprá-lo se for de ordem definitiva. 

Gêneros Perecíveis: compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis durante o tempo 

necessário para a realização do processo licitatório correspondente. 
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Ensino, pesquisa e recuperação social do preso: na contratação de instituíção brasileira dedicada a 

recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional 

e não tenha fins lucrativos na aplicação de suas funções. 

Acordo Internacional: somente para aquisição de bens quando comprovado que as condições ofertadas 

são vantajosas para o poder público. 

Obras de Arte e Objetos Históricos: somente se justifica a aplicação da dispensa de licitação se a 

finalidade de resgatar a peça ou restaurar for de importância para a composição do acervo histórico e 

artístico nacional. 

Aquisição de Componentes em Garantia: caso a aquisição do componente ou material seja necessário 

para manutenção de equipamentos durante o período de garantia. Deverá a Administração comprá-lo do 

fornecedor original deste equipamento, quando a condição de exclusividade for indispensável para a 

vigência do prazo de garantia. 

Abastecimento em Trânsito: para abastecimento de embarcações, navios, tropas e seus meios de des-

locamento quando em eventual curta duração, por motivo de movimentação operacional e for compro-

vado que compromete a normalidade os propósitos da operação, desde que o valor não exceda ao limite 

previsto para dispensa de licitação. 

Compra de materiais de uso pelas forças armadas: sujeito à verificação conforme material, ressal-

tando que as compras de material de uso pessoal e administrativo sujeitam-se ao regular certame licita-

tório. 

Associação de portadores de deficiência física: a contratação desta associação deverá seguir as se-

guintes exigências: Não poderá ter fins lucrativos; comprovar idoneidade, preço compatível com o mer-

cado. 

Para a justificativa de “Contratação de Pequeno Valor” que é o caso da Compra Direta conforme os 

anexos B e C, o TJCD (Anexo L) deve ser utilizado. 

No que tange à inexigibilidade de licitação, conforme o artigo 25 da Lei 8666/93, ela se caracteriza pela 

impossibilidade de competição. Essa inviabilidade pode ser tanto pela exclusividade do objeto a ser 

contratado, como pela falta de empresas concorrentes. 

O Coordenador, para dar início ao processo de contratação, por inexigibilidade deve encaminhar ao 

Líder de Trabalho (antigo Analista) do Convênio/Projeto da Fundação PATRIA os seguintes documen-

tos: 

a) Termo de Justificativa para Contratação por Afastamento de Licitação – TJAL preenchido 

conforme o modelo a seguir e aprovado pela Comissão designada. 

b) Portaria de Designação de Comissão de Análise de Processos de Afastamento de Licitação 

(vide item 3.4 deste ‘Manual’); 
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c) Termo de Referência ou Especificação Técnica; 

d) Comprovantes de Regularidade Fiscal, da empresa que se pretende contratar, junto às Re-

ceitas Federal, Estadual (no caso de aquisições), Municipal (no caso de contratação de ser-

viços) e ao FGTS (vide item 3.2 deste ‘Manual’); 

e) Cópia do Instrumento de Constituição da empresa. 
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ANEXO T – TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA AFASTAMENTO DE LICITAÇÃO 
TJAL Nº ______/________ 

EXECUTOR:  

Solicitante:  
Telefone:  E-mail:  

8. EMPRESA A SER CONTRATADA: indicar o nome completo da empresa e seu CNPJ 

 

9. DESCRIÇÃO DO OBJETO: detalhar a descrição do objeto 

 

10. ENQUADRAMENTO: Dispensa de Licitação – art. 24, ______ da Lei 8.666/93  OU   Inexigibilidade de Licitação 
art. 25,_____ da Lei. 8.666/93 

 

11. VALOR ESTIMADO: 

 

12. RECURSOS:  

Convênio FINEP Nº ____________________, item __________ do Plano de Trabalho. 

13. NIVEL DE INSPEÇÃO: I1 – inspeção no Almoxarifado, pelo Recebimento | I2 – inspeção no Almoxarifado, pelo Usuário 

Final/Controle de Qualidade | I3 – inspeção final no Fornecedor, pelo Usuário Final/Controle de Qualidade | I4 – inspeção durante e após a 
fabricação, no Fornecedor, pelo Usuário Final/Controle de Qualidade.  

 

14. CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO:  

Os preços são fixos e irreajustáveis 

15. FORMA DE PAGAMENTO: pagamento único OU pagamento conforme cronograma 

 

16. PRAZO PARA O PAGAMENTO: 

 

17. PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO: 

 

18. GARANTIA CONTRATUAL: não se aplica/ garantia de execução/ garantia financeira 

 

19. GARANTIA DO EQUIPAMENTO/MATERIAL: Indicar a garantia do equipamento/material fornecida pela 
Contratada (geralmente consta na proposta) 
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20. LOCAL DE ENTREGA/ EXECUÇÃO: Indicar o endereço completo do local de entrega/execução.Caso o objeto vá ser 
retirado pelo IPEN nas dependências da empresa, favor informar isso nesse campo, inserindo o endereço completo da empresa 

 

21. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À INSTRUÇÃO DO PROCESSO: 

 Termo de Referência/ Especificação Técnica 

 Justificativa do Preço (cotações, notas fiscais, tabela de preço disponível na internet, etc) 

 Proposta da empresa a ser contratada (proposta válida) 

Contato:  
Telefone:  

E-mail:  

 Contrato Social/ Estatuto..............................................................(cópia simples encaminhada por e-mail) 

 Portaria da Comissão para análise de Afastamento de Licitação (esse documento só não é obrigatório nas 
aquisições diretas pelo inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93)  

 Certidões de Regularidade Fiscal: 

 Certidão de Débitos Tributários inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 
LINK: http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do    

 Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União     
LINK:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 

 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 
LINK: https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 

22. RAZÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Neste item é necessário esclarecer a necessidade da contratação, 
informando sua aplicação vinculada ao objeto do convênio FINEP e indicando também os prejuízos decorrentes da não aquisição/execução do objeto (ex: 
atrasos em cronogramas físico-financeiro, perda de garantia técnica, inviabilização de licenciamento) 

 

23. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: a escolha do fornecedor pode ser decorrente do preço, condição comercial 
ou por alguma questão técnica. Assim, em se tratando do preço, é necessário informar se o critério de julgamento adotado foi o de menor preço 
UNITÁRIO, ou se o critério foi o de menor preço GLOBAL, sendo que, neste último caso, é fundamental que se justifique a adoção desse critério. 

 

24. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Este item é elemento essencial para a aprovação de Dispensa e Inexigibilidade de 
Licitação, podendo ser composta da seguinte forma: comparação com orçamento encaminhado por outra empresa, com objeto similar, mesmo 
que não atenda tecnicamente a necessidade da contratação, esclarecendo-se a questão técnica para a escolha (por que não atende 
tecnicamente?); juntada de cópias de notas fiscais/faturas da venda ou prestação de serviço pela empresa a ser contratada para outra pessoa 
jurídica; divulgação do preço da empresa a ser contratada disponível em sítio da internet; critérios técnicos que possam ser utilizados como 
parâmetro (a mera justificativa de que o valor proposto é aceitável pela complexidade do objeto não é aceita) 

 

 

Face ao exposto, sugiro a contratação da empresa _______________ através de inexigibilidade 
de licitação prevista no caput do artigo 25 da Lei 8666/93. 

 
Elaborado por: 

  
/        / 

 
Requisitante 
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Certifico que a contratação em tela está prevista no Convênio nº __________________, Item nº 
___________ do Plano de Trabalho, ND _____________, bem como que há disponibilidade 
financeira para a contratação. 

  
 

 
/        / 

 
 

 

Líder 
 

 
 

Análise Jurídica: 

 

 

 

 
 
 

 
/        / 

 
OAB/SP  420.594 

 
Com base nas justificativas exaradas neste Termo de Justificativa para Afastamento de Licitação e 
verificando a existênciade previsão de recursos orçamentários, APROVO o presente processo 
com base no caput do artigo 25 da Lei 8666/93, considerando o Parecer da Comissão de Dis-
pensa/Inexigibilidade de Licitação nomeada através Portaria  no         de        de                   de 
202_. 
 
 
            _________________________________________________     ____/_____/______ 

Ordenador de Despesas 
Fundação PATRIA  

 
RATIFICO o ato de afastamento de licitação, com base nas justificativas exaradas no Processo de 
Inexigibilidade de Licitação, nos termos do artigo 25 c/c o artigo 26 da Lei no 8666/93. 
 

 
 Diretor-Presidente 

Fundação PATRIA  
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ANEXO U – Fluxograma para Inexigibilidade de Licitação 

 

 


