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ORIENTAÇÕES PARA COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO, DE 

CAPITAL E SERVIÇO 

1. PREGÃO ELETRÔNICO: 

 Verificar nos pregões vigentes a existência dos itens desejados 

(http://www.pra.ufpr.br/portal/dsg/pregoes-vigentes/)  

 Formulário de solicitação de compra de "Itens Licitados" 

(http://www.prppg.ufpr.br/site/orcamento_financas/solicitacoe

s-de-servicos/).  

 

2. DISPENSA DE LICITAÇÃO (Para materiais/serviços que não existem em 
pregões da UFPR, e se couber a dispensa nos termos do art. 24 da Lei 
8.666/93) 

 Apresentação de, no mínimo, três orçamentos nos quais devem 

constar o nome da UFPR, estar assinado e carimbado pelo 

fornecedor, ou no caso do orçamento recebimento por e-mail, o 

professor deve assinar e colocar a data do recebimento ; 

 Orçamento com validade mínima de 20 dias da data de envio à 

PRPPG-UOF; 

 Formulário da PRPPG "Itens para pesquisa via dispensa", e ser 

criterioso ao preencher o parecer técnico de dispensa. 

 

3. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (Art. 25 da Lei 8.666/93) 

 Apresentação de orçamento no qual deve constar o nome 

da UFPR, estar assinado e carimbado pelo fornecedor, ou no caso 

do orçamento recebimento por e-mail, o professor deve assinar e 

colocar a data do recebimento ; 

 Orçamento com validade mínima de 20 dias da data de envio à 

PRPPG-UOF; 

 Comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 

fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 

realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes, conforme art. 25, I, da Lei 8.666/93. 

 Formulário da PRPPG "Itens de fornecedor exclusivo", e ser 

criterioso ao preencher o parecer técnico de inexigibilidade, 

conforme artigo 25 da Lei 8.666/93. 

 
4. VIA IMPORTAÇÃO  

 Proforma Invoice; 
 Planilha de Custos de Importação (emitida pela Divisão de 

Importações do DSG); 
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 Formulário da PRPPG para “Itens via importação”.  
 

5. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
 Seguir orientações dispostas na página do Sistema de 

Biblioteca: http://www.portal.ufpr.br/compras.html.  
 A documentação deve ser enviada via SEI PRIMEIRAMENTE para 

a PRPPG-UOF para conferência de saldo e execução da 

transferência de recurso à Biblioteca. 

 

6. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 

 Documentação exigida a depender da modalidade de aquisição 

(pregão, dispensa, inexigibilidade ou importação); 

 Termo de indicação de responsabilidade do bem. 

 

7. REMANEJAMENTO DE CONVÊNIO DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Para os casos em que: 

a) Não há saldo para o item; 

b) Não há previsão do item no plano de trabalho. 

 Preencher, de acordo com o tipo de remanejamento, os formulários 

disponíveis na seção “Setor de Convênios” da página da Fundação 

Araucária: 

http://www.fappr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?cont

eudo=27 

 Assinar os formulários e encaminhá-los via e-mail para a PRPPG-

UOF. 


