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Pesquisador inicia 
processo no SEI

Anexa documentos 
(formulário e 
justificativa)

Envia o processo eletrônico 
à Unidade Orçamentária – 

UOF da PRPPG

Executante confere a 
disponibilidade do recurso 
financeiro no projeto de 
pesquisa e validade dos 

documentos anexados ao 
processo, bem como o saldo 

disponível do pregão

Anexa as certidões negativas 
do fornecedor licitado

Confecciona a Autorização 
de Registro de Empenho e 

colhe assinatura do 
ordenador de despesas

Envia o processo à Seção 
Orçamentária do DCF para 

registro do empenho

Servidor responsável analisa 
o processo, verificando se 

este está de acordo com as 
normas orçamentárias

Não

Executante recebe o 
processo para adequação 

deste às exigências do DCF

Sim

Servidor responsável efetua 
o registro do empenho no 

SIAFI e remete o processo à 
UOF da PRPPG

Executante envia e-mail de 
orientações ao pesquisador 

e fornecedor juntamente 
com o registro e a 

autorização de empenho

Pesquisador entra em 
contato com o fornecedor 
para negociação do local e 

prazo de entrega da 
compra/serviço

Após o recebimento da 
compra/serviço, o 

pesquisador anexa a nota 
fiscal e atesto eletrônico 

desta no SEI e envia o 
processo à UOF da PRPPG

Executante confere se todos 
os documentos fiscais estão 
de acordo com as N.E.O.F.¹, 

atualiza as certidões 
negativas e envia processo 

ao DCF para pagamento

Seção responsável inicia o 
trâmite de liquidação, o qual 

passará por outras seções 
até o pagamento ser 

efetivado

Encerramento

1 – Normas de Execução Orçamentária e Financeira;
2 – Em caso de compra de material permanente, a UOF enviará o processo com os documentos fiscais já anexados ao Departamento de Patrimônio para 
confecção do Termo de Patrimônio e o devolverá ao pesquisador solicitante para inclusão deste documento assinado. Após este, o processo deverá ser 
novamente enviado à UOF para conferência e então enviado ao DCF para pagamento.

Solicita à CECOM autorização 
para utilizar o pregão
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