


PROCEDIMENTOS DE 

AQUISIÇÃO NA

FUNDAÇÃO DE APOIO

ASPECTOS LEGAIS DOS PROCEDIMENTOS DE
AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS PELAS FUNDAÇÕES DE APOIO EM
PROJETOS DE SUA INSTITUIÇÃO APOIADA.

CONSIDERAÇÕES E SOLUÇÕES.



- LEI Nº 8.958, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994

- DECRETO Nº 8.241 DE 21 DE MAIO DE 2014

- LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993

- DECRETO 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.



FASE PRELIMINAR



PARECER n. 00002/2019/CP-CT&I/PGF/AGU

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO

PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO, INCISO XXI, ART. 24, C/C ART. 6º, INCISO

XX, DA LEI Nº 8.666/93.

I - Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação – CT&I (Emenda Constitucional nº 85, de 2015,

Lei nº 10.973, de 2004, Lei nº 13.243, de 2016 e o Decreto nº 9.283, de 2018). Lei nº 8.666/93.

II – Aquisição de bens ou contratação de serviços, inclusive obras e serviços de engenharia

limitados a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 23,

considerados como produtos para pesquisa e desenvolvimento, mediante procedimento de dispensa

de licitação, nos termos do inciso XXI do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e consoante o conceito

estabelecido no inciso XX do art. 6º da mesma Lei. Regulamentação da hipótese de dispensa pelo

Decreto nº 9.283/18.

Recomendações nas análises jurídicas, inclusive na instrução processual.

III - Análise de minutas-padrão, com recomendação aos órgãos de execução da Procuradoria-

Geral Federal de que sugiram sua utilização pelas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação

e Agências perante as quais os procuradores federais exerçam suas atividades de consultoria e

assessoramento jurídico.



PARECER n. 00002/2019/CP-CT&I/PGF/AGU

37. Nesse sentido, e conforme a dicção legal, a contratação aqui
permitida somente poderá ocorrer se estritamente vinculada a um
projeto de pesquisa, devendo o objeto a ser contratado (independente
de ser bem, insumo, serviço comum, obra ou serviço de engenharia)
restar explicitamente discriminado no plano de trabalho do referido
projeto como meio para se alcançar os objetivos almejados da
pesquisa. Frisa-se, pela importância, que a contratação do produto
para pesquisa e desenvolvimento deve possuir relação direta com a
pesquisa e ser um meio necessário para o alcance dos objetivos
definidos pelos pesquisadores.

38. Ademais, o projeto de pesquisa deve ser aprovado pela instituição
contratante, ou seja, deve ser submetido ao crivo e aprovação das
instâncias necessárias consoante o organograma da instituição, nos
termos de suas normas internas e/ou sua política de inovação.
Acrescenta-se que o referido requisito deverá ser comprovado na
instrução processual.



PARECER n. 00002/2019/CP-CT&I/PGF/AGU

49. Assim, nada impede que o zeloso administrador, no exercício de suas

funções e arrimado nos princípios gerais da Administração Pública,

especialmente os princípios da publicidade, motivação e moralidade, faça

constar nos autos da contratação direta a descrição do projeto de pesquisa,

com uma correta discriminação da inserção e funcionalidade dos bens que

pretende adquirir ou dos serviços que pretende contratar, bem como dos

pesquisadores que estão envolvidos no projeto.



TERMO DE REFERÊNCIA



TERMO DE REFERÊNCIA



TERMO DE REFERÊNCIA



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO

Fase inicial



Decreto nº 8.241/14

- Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro

de 1994, para dispor sobre a aquisição de bens e a contratação

de obras e serviços pelas fundações de apoio.

- Apresenta os princípios que devem ser observados;

- Informa e regulamenta as modalidades e procedimentos

para aquisição e contratação de bens e serviços:

- Seleção Pública (procedimento de disputa entre

fornecedores); e

- Compra Direta (quando não for possível, ou desejável

realizar disputa, mas apenas cotação de preços).



Decreto nº 8.241/14

Art. 1º ...

...

§ 2º Os procedimentos regidos por este Decreto atenderão aos princípios

da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da

transparência, da eficiência, da competitividade, da busca permanente de

qualidade e durabilidade, e da vinculação ao instrumento convocatório.

Art. 3º Todo procedimento de seleção e de contratação regido por este

Decreto ficará documentado em processo físico ou eletrônico e será de livre

acesso ao público, em especial aos órgãos de controle e à IFES ou demais ICT a

que estiver prestando apoio, pelo prazo mínimo de cinco anos.



Decreto nº 8.241/14

Art. 4º As contratações devem ser precedidas de pesquisa de mercado que estabelecerá valores
de referência aferidos da seguinte forma:

I - para bens e serviços, por pesquisas:

a) em catálogos de fornecedores e publicações especializadas nacionais e internacionais;

b) em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data
e hora de acesso;

c) sobre preços praticados por órgãos e entidades públicas; ou

d) direta junto a fornecedores, entre outros meios confiáveis; e

II - para obras e serviços de engenharia, com base em:

a) valores praticados pelo mercado ou pela administração pública em serviços e obras
similares;

b) dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades
da administração pública, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído
para o setor ou em pesquisa de mercado; ou

c) custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à média de seus
correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, no
caso de construção civil.

Parágrafo único. É permitida a aplicação isolada ou combinada dos critérios previstos nas
alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II. .



EXEMPLO



EXEMPLO



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO

Escolha da Modalidade

do Processo de Aquisição



Decreto nº 8.241/14

- Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro

de 1994, para dispor sobre a aquisição de bens e a contratação

de obras e serviços pelas fundações de apoio.

- Apresenta os princípios que devem ser observados;

- Informa e regulamenta as modalidades e procedimentos

para aquisição e contratação de bens e serviços:

- Seleção Pública (procedimento de disputa entre

fornecedores); e

- Compra Direta (quando não for possível, ou desejável

realizar disputa, mas apenas cotação de preços).



Decreto nº 8.241/14

Art. 26. A contratação direta será admitida nas seguintes hipóteses:

I - para obras e serviços de engenharia em valor inferior a R$

100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma

mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e

no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para outros serviços e compras em valor inferior a R$ 40.000,00

(quarenta mil reais), desde que não se refiram a parcelas de um mesmo

serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;



Decreto nº 8.241/14

Art. 26. A contratação direta será admitida nas seguintes hipóteses:

I - para obras e serviços de engenharia em valor inferior a R$

100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma

mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e

no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para outros serviços e compras em valor inferior a R$ 40.000,00

(quarenta mil reais), desde que não se refiram a parcelas de um mesmo

serviço ou compra de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;



Decreto nº 8.241/14

Art. 26. ...

...

III - para a contratação de bens produzidos ou serviços prestados por
órgão ou entidade que integre a administração pública, ou ainda por empresa
concessionária de serviço público, desde que o preço seja compatível com o
praticado no mercado;

IV - para a contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte de base tecnológica criadas no ambiente das atividades de pesquisa das
IFES e demais ICT, desde que o preço seja compatível com o praticado no
mercado;

V - para importação de bens, estritamente relacionados aos projetos
de pesquisa, de desenvolvimento científico, tecnológico e estímulo à
inovação, até o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
justificada tecnicamente pelo coordenador do projeto a sua preferência
quando houver similar nacional; e



Decreto nº 8.241/14

Art. 26. ...

VI - em todas as hipóteses legais de contratação direta por dispensa

ou inexigibilidade de licitação aplicáveis à administração pública federal.

Parágrafo único. Nas contratações diretas, as exigências de habilitação

poderão ser limitadas à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, observado

o disposto nos art. 19 e 20.

Art. 27. Nas contratações diretas, as razões técnicas da escolha do

fornecedor e a justificativa do preço serão devidamente registradas nos autos

do processo pelos responsáveis definidos na forma do parágrafo único do art.

3º e serão aprovadas pela autoridade máxima da fundação de apoio.



Decreto nº 8.241/14

Art. 26, inc. VI: “em todas as hipóteses legais de contratação direta por dispensa

ou inexigibilidade de licitação aplicáveis à administração pública federal”.

Remete à LEI Nº 8.666/93:

Arts. 24 e 25.

Hipóteses de Dispensa de Licitação e

Hipóteses de Inexigibilidade de Licitação.



Lei nº 8.666/93

Art. 24. É dispensável a licitação:

...

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas;



Lei nº 8.666/93

Art. 24. É dispensável a licitação:

...

XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa
e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de
engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b”
do inciso I do caput do art. 23; (Incluído pela Lei nº 13.243, de
2016)

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:

O caput, para contratação por notória especialização; o inciso
I para bens produzidos por fornecedor único; o inciso II para
contratação de serviços técnicos, segundo rol taxativo do art. 13 da
Lei nº 8.666/93; e o inciso III para contratação de profissional de setor
artístico.



SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO

Considerações



CONSIDERAÇÕES

- O cumprimento dos requisitos de VALOR, ou de

CARACTERÍSTICA DO PROJETO admitem a contratação direta,

mediante cotação de preços em PROCESSO realizado pela

Fundação de Apoio com o SUBSÍDIO TÉCNICO do coordenador e

dos pesquisadores.

- A ampla realização de dispensas de licitação, em especial

em projeto de grande vulto, será objeto de análise e possível

questionamento pelos diversos Órgãos de Controle.

- A LEI é superior ao parecer ou ao entendimento de

qualquer dos participantes no processo.



CONSIDERAÇÕES

- SEMPRE QUE POSSÍVEL, deve-se realizar disputa entre
fornecedores, para cumprimento dos PRINCÍPIOS insculpidos no
artigo 1º do Decreto nº 8.241/14, em especial os da eficiência, e
da competitividade.

É possível, quando houver condições técnicas e de
tempo, planejar a melhor forma de contratação para suprir as
necessidades do projeto:

- disputa presencial;

- pregão eletrônico;

- contrato de fornecimento a prazo;

- dentre outros.



CONSIDERAÇÕES

- Não é possível realizar a aquisição diretamente pelo pesquisador
para posterior reembolso do valor pela Fundação de Apoio.

- necessidade de que haja um processo registrado e de livre
acesso aos Órgãos de Controle; e necessidade de observação dos
princípios da publicidade e transparência.

- O processo de aquisição pode ser demandado (quando houver
possibilidade técnica) desde o início do projeto, ainda que a entrega
do bem ou produto ocorra apenas em momento posterior.

- A FUNPAR está sempre a inteira disposição do projeto para
realizar este planejamento em conjunto, assim como para verificar a
melhor forma de contratação, que implica em realizar os
procedimentos necessários, mas também procurar sanar as urgências
identificadas pelos pesquisadores.


