
 
 

EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO IFBA SIMÕES FILHO Nº 01/2018 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE CURSOS DE EXTENSÃO E EVENTOS NO 

ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA 

Processo nº:23283.000570/2018-11 
 

1ª RETIFICAÇÃO 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia - IFBA torna público, através 
da Coordenação de Extensão do IFBA Simões Filho, o edital de seleção de cursos e 
eventos voltados para a promoção do desenvolvimento educacional, social, cultural, 

científico e tecnológico da Bahia, de acordo com as condições deste Edital. 
 

 
 

1- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 O Edital IFBA Simões Filho/Coordenação de Extensão/IFBA Nº 01/2018 é um 

instrumento destinado a fortalecer o processo de institucionalização da extensão 
tecnológica através do apoio financeiro a Cursos e Eventos de Extensão, a serem 
inscritas no período de 13 de junho a 06 de julho, podendo ser executadas até 21 

de dezembro de 2018. 
1.2 As inscrições serão feitas via Sistema Unificado de Administração Pública-SUAP 

(http://suap.ifba.edu.br), visando possibilitar o monitoramento das propostas 
submetidas, de forma mais eficiente, dar visibilidade e transparência às ações 
extensionistas no âmbito do IFBA, bem como ao aprimoramento destas atividades 

de extensão. 
1.3 As ações de extensão no IFBA estão vinculadas às diretrizes nacionais das políticas 

de extensão e adotam a definição de extensão produzida pelo FORPROEXT, como 
um processo educacional, social, cultural, científico e inovação tecnológica que 
promove o intercâmbio entre o IFBA, os segmentos sociais e o universo do trabalho 

com ênfase na produção, desenvolvimento e disseminação de conhecimentos 
científicos e tecnológicos. Objetiva-se o desenvolvimento socioeconômico de forma 

sustentável das realidades locais e regionais entre o IFBA e a sociedade. 
1.4 O proponente exercerá a função de coordenador e deverá alinhar sua proposta aos 

conceitos e categorias de ações de extensão definidas neste edital. 

1.5 O IFBA Campus Simões Filho e sua Coordenação de Extensão deverão ser 
mencionados em toda publicação e/ou apresentação de resultados das atividades 

vinculadas à ação. Dessa forma, estes resultados quando apresentados em eventos, 
cursos, comunicações, congressos, folders, pôsteres, banners ou outras formas de 
mídia, deverão citar, obrigatoriamente, o apoio do IFBA Campus Simões Filho e sua 

Coordenação de Extensão da seguinte forma: “Apoio: IFBA- Campus Simões 

Filho/Coordenação de Extensão”. 



 

 

2 – OBJETIVOS 

 

2.1 Apoiar o desenvolvimento de propostas de extensão no âmbito do IFBA, que 
possuam caráter educativo, cultural e científico e se articulem com o ensino e a 

pesquisa, de forma que possam contribuir para a transformação da realidade 
local/regional, onde estão inseridas. 

2.2 Promover a interlocução com a sociedade, visando atender demandas sociais, 
especialmente aquelas provenientes de populações em situação de risco, colaborando 
para a inclusão social, a geração de oportunidades e a melhoria das condições de vida, 

favorecendo o desenvolvimento local e regional; 
2.3 Possibilitar ao segmento discente do IFBA a participação em projetos de extensão 

tecnológica, visando oportunizar a inter-relação do ensino, da pesquisa e da extensão, 
articulada com as demandas e problemas da sociedade. 
 

 
3. MODALIDADES DE AÇÕES 

 

As propostas de ações de extensão para este edital deverão ser apresentadas nas 
modalidades a seguir: 

 
3.1 Curso – ação pedagógica de caráter teórico e prático, presencial ou a distância, 

planejado para atender às necessidades da sociedade, visando ao desenvolvimento, à 
atualização e aperfeiçoamento de conhecimento, com critérios de avaliação definidos. 
Divide-se em: 

 
3.1.1 Curso Livre de Extensão – cursos com carga horária mínima de 8 horas e 

inferior a 40 horas; 
3.1.2 Curso FIC – cursos com carga horária igual ou superior a 160 horas: Formação 
Inicial, e de no mínimo 40 horas para Formação Continuada. 

 
3.2 Evento – acontecimento programado, podendo ser de natureza cultural, artístico, 

esportivo, educacional, científico ou tecnológico, que reúne pessoas com objetivos e 
motivações definidas e que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com 
clientela específica e predominantemente externa. As propostas devem estar em 

conformidade com o ANEXO I. 
 

 
4 – DIRETRIZES 
 

4.1 O Edital Coordenação de Extensão/IFBA nº 01/2018 segue as seguintes diretrizes: 
4.1.1 Contribuir para o permanente desenvolvimento da sociedade, constituindo um 

vínculo que estabeleça troca de saberes, conhecimentos e experiências; 
4.1.2 Buscar a interação sistematizada do IFBA com a comunidade por meio da 
participação dos servidores e discentes nas ações integradas com as administrações 

públicas, em suas várias instâncias e com as entidades da sociedade civil; 
4.1.3 Agregar o ensino, a pesquisa e a extensão às demandas da sociedade, seus 

interesses e necessidades, situando mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico 
e o saber popular; 



4.1.4 Incentivar ações de extensão como caráter acadêmico de formação, agregando o 

ensino e a pesquisa às demandas da sociedade, seus interesses e necessidades, situando 
mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico e o saber popular; 

4.1.5 Motivar a participação em projetos que objetivem a inclusão social e o 
desenvolvimento local e regional em todas as suas dimensões; 
4.1.6 Articular políticas públicas que oportunizem o acesso à educação profissional e 

tecnológica, estabelecendo mecanismo de inclusão. 
 

 
5 – ÁREAS TEMÁTICAS 
 

As propostas deverão contemplar, obrigatoriamente, uma das áreas temáticas: 
Comunicação, Cultura e Artes, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho, especificadas no ANEXO II. 
 

6 – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: PROPONENTE-COORDENADOR 

 

6.1 O proponente poderá ser servidor efetivo ou substituto, do campus ou reitoria, desde 

que o período do seu contrato esteja compatível com o prazo de execução da proposta. 
6.2 O proponente deverá estar adimplente com todas as ações de extensão de editais 
anteriores promovidos pela PROEX; anexando atestado de adimplência (digitalizado) 

emitido pela Coordenação de Extensão de cada campus ou equivalente, e no caso da 
Reitoria, a PROEX emitirá o referido atestado ANEXO III. 

6.3 As propostas de ações de extensão devem se adequar ao conceito de extensão 
tecnológica definido pelo FORPROEXT, especificado no item 1.3 deste edital. 
6.4 Docentes e técnico-administrativos aposentados do IFBA, professores substitutos, 

colaboradores e voluntários podem participar da equipe de execução de qualquer ação 
de extensão, como membro. 

6.5 A chefia imediata dos servidores docente e técnico-administrativo dará anuência da 
carga horária destinada à proposta para atividade de extensão 
 

7 – ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA 
 

O proponente deverá elaborar a proposta atendendo os seguintes itens: 
a) Enfocar às diretrizes especificadas no item 4 deste edital; 
b) Fidelidade aos objetivos do edital do primeiro ao último item do projeto; 

c) Clareza e precisão dos objetivos definidos; 
d) Coerência entre objetivos, metodologia, plano de trabalho e resultados esperados; 

e) Indicação do público-alvo e do número estimado de pessoas beneficiadas; 
f) Cronograma de execução; 
g) O uso da infraestrutura existente no campus deverá estar detalhado na proposta; 

h) Os valores da proposta orçamentária devem estar discriminados conforme disposto 
no Formulário online “Proposta para Evento de Extensão”; 

i) Indicação de parceiros ou colaboradores eventuais para o Evento de Extensão; 
j) É obrigatória a participação de discente do IFBA na equipe executora. 
l) A participação de discentes do IFBA nos projetos ocorrerá na modalidade de bolsista 

ou de voluntário. 
m) Especificação da metodologia da avaliação do Evento ou Curso. 

n) Relacionar os membros da equipe executora, indicando sua categoria (docente, 
técnico-administrativo, discente, voluntário, colaborador). 



 

8 – SUBMISSÃO DA PROPOSTA 
 

8.1 A submissão de propostas de ações de extensão deverá ser feita pelo proponente, por 
meio do preenchimento dos formulários online, no SUAP (http://suap.ifba.edu.br), a 
partir de 13 de junho de 2018. 

8.2 O proponente deverá acessar o SUAP utilizando o seu login e senha do IFBA e 
seguir as orientações do sistema, devendo anexar todos os arquivos digitais solicitados 

pelo sistema. 
8.3 O proponente-coordenador docente e técnico-administrativo deve anexar à sua 
proposta o Termo de Compromisso (ANEXO IV) e a Declaração da chefia imediata 

com anuência (ANEXO V), devidamente preenchidos e assinados. 
8.4 O proponente-coordenador deve anexar os documentos dos demais membros da 

equipe, se já houver: Termo de Adesão ao Serviço Voluntário (ANEXO VI), Termo de 
Compromisso de Aluno(a) Bolsista (ANEXO VII) e Folha de Frequência do Voluntário 
(ANEXO VIII). 

 
Parágrafo Único: Todos os documentos anexados devem ser digitalizados em formato 

PDF. As fotos devem estar em formato Jpeg. 
 
 

9 –  RECURSOS FINANCEIROS 
 

9.1 A aplicação dos recursos orçamentários e financeiros deverá ser destinada a ações 
compatíveis com a missão do IFBA, especialmente na formação e qualificação 
profissional e educacional e na implementação de ações estruturantes sobre o sistema 

social no qual se atua. 
9.2 Cada curso e evento deverá apresentar um custo máximo de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Serão 8 propostas selecionadas. 
9.2.1 O valor se destina aos pagamentos de: bolsas para discente(s), serviços de 
terceiros (pessoas jurídica e física), material de custeio que forem necessários à 

execução do projeto. 
9.2.2 Os trâmites financeiros serão realizados pelo DEPAD, seguindo as instruções 

contidas no Manual de Aquisições (ANEXO IX). 
9.2.3 O bolsista receberá parcelas mensais de, no máximo, R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais) durante o período de realização do Projeto, conforme manifestação 

contida na Proposta, observando-se o prazo máximo para a conclusão do/s Projeto/s; 
9.2.4 O pagamento da bolsa será suspenso a qualquer tempo, caso se verifique o não 

cumprimento das atividades estabelecidas neste edital, bem como a constatação de 
fraude em quaisquer das etapas de seleção. 
9.2.5 Especificação dos itens financiáveis como despesas com bens de custeio: 

a) Aquisição de material de consumo: materiais de uso em laboratórios e vidrarias; 
material de desenho; material de expediente; embalagens; material fotográfico, de 

filmagens e gravações; produtos químicos, biológicos, farmacêuticos em geral; material 
de impressão; peças de reposição de computadores; componentes e/ou peças de 
reposição de equipamentos; softwares; instalação, recuperação e manutenção de 

equipamentos e outros pertinentes e necessários ao desenvolvimento do plano de 
trabalho; 

b) Serviços de terceiros de pessoa jurídica: instalação, adaptação, reparos e conservação 
de máquinas e equipamentos vinculados ao projeto, reprografia, impressos e serviços 



gráficos, assinatura de revistas e periódicos, desenvolvimento de software, despesas 

acessórias de importação, pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e 
serviços de terceiros de caráter eventual; entre outros; 

c) Serviços de terceiros de pessoa física: prestação de serviços por pessoal técnico 
ligado diretamente aos resultados pretendidos na pesquisa ou no projeto de extensão 
que, por sua natureza, só possam ser executados por pessoas físicas; 

9.3 A liberação dos recursos ao projeto poderá ser suspensa quando: 
a) O Plano de Trabalho for descumprido integral e/ou parcialmente, ocorrendo a não 

comprovação da utilização regular programada dos recursos; houver atrasos, não 
justificados, no cumprimento das etapas ou fases programadas no Plano de Trabalho; 
b) Ocorrer desvio da finalidade de utilização dos recursos ou dos bens patrimoniais 

adquiridos no projeto;  
c) Houver descumprimento de qualquer cláusula deste edital. 

 
 
10 – ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1 A Coordenação de Extensão do Campus ou equivalente realizará a análise das 

propostas, utilizando os critérios a seguir: 
 
10.1.1 A proposta atende à área temática especificada? 

10.1.2 A proposta está alinhada aos conceitos e categorias de extensão definidas neste 
edital? (Contempla ações educacional, social, cultural, científica e de inovação 

tecnológica. Promove o intercâmbio entre o IFBA, os segmentos sociais e o universo do 
trabalho) 
10.1.3 O proponente apresentou atestado de adimplência? (Não possui pendências com 

relação à ações extensionistas anteriores) 
10.1.4 Estrutura e características da proposta (Clareza, objetividade e coerência entre 

objetivos, metodologia, plano de trabalho e resultados esperados) 
10.1.5 Caracterização dos participantes da ação extensionista e da equipe executora? 
(Relacionar os participantes da ação extensionista, indicando sua categoria: docente, 

técnico-administrativo, discente, voluntários, colaboradores) 
10.1.6 Impacto na formação do discente? (A ação extensionista contribui para a 

formação cidadã do discente, possibilitando contato direto com as questões da realidade 
local/regional) 
10.1.7 Impacto e transformação social (Motivar a participação em projetos que 

objetivem a inclusão social e o desenvolvimento local e regional em todas as suas 
dimensões, com vistas a uma atuação transformadora) 

10.1.8 Interação dialógica (Contribuir para o permanente desenvolvimento de relações 
entre a sociedade e o IFBA, constituindo um vínculo que estabeleça troca de saberes, 
conhecimentos e experiências) 

 
 

10.2 A homologação das propostas submetidas a este edital será divulgada no SUAP, na 
condição de “deferida”. 
 

 

 

 

 



11 – AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 

11.1 Os avaliadores dos Projetos serão servidores Ad Hoc do IFBA com qualificação, 

preferencialmente, nas referidas áreas temáticas.  
11.2 Os avaliadores dos Projetos compõem o banco de avaliadores do IFBA e serão 
convocados mediante chamada pública. 

11.3 As atividades desenvolvidas pelos avaliadores Ad Hoc dos Projetos não serão 
remuneradas.  

 
 
12 – CRONOGRAMA DO EDITAL 

 

DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO 

Publicação do edital 13/06/2018 

Cadastramento de Avaliadores 19/06/2018 a 06/07/2018 

Submissão das propostas 19/06/2018 a 06/07/2018 

Publicação da Lista dos Projetos Inscritos 09/07/2018 

Interposição de Recursos da Publicação da Lista 
dos Projetos inscritos 

10/07/2018 

Publicação definitiva da Lista das Propostas 
após recursos 

11/07/2018 

Divulgação do resultado parcial das Propostas 

classificadas 

24/07/2018 

Interposição de recursos 25/07/2018 e 26/07/2018 

Análise da interposição de recursos 27/07/2018 

Homologação e publicação do resultado final 

das Propostas contempladas 

31/07/2018 

Início da execução dos projetos 01/08/2018 

Relatório de prestação de contas parciais Conforme cronograma da proposta 

Execução orçamentária (empenho) Até 30/09/2018 

Término dos Projetos 14/12/2018 

Preenchimento do Relatório e da Prestação de 
Contas Finais 

21/12/2018 

 

 

 
13 – ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

O acompanhamento das atividades de extensão desenvolvidas dar-se-á por intermédio: 
13.1 Da Coordenação de Extensão do Campus ou equivalente, in loco, conforme 

planejamento; 
13.2 Da análise e validação do registro das atividades executadas, de acordo com 
registro feito pelo coordenador da proposta no SUAP; 

13.3 Da análise das fotos, quando houver, em formato Jpeg, inseridas no projeto. 



13.4 Da análise e validação da conclusão da proposta, até 07 (sete) dias úteis após a 

conclusão e finalização desta no SUAP, pela Coordenação de Extensão do Campus ou 
equivalente. 

§1º As publicações e/ou quaisquer outros meios de divulgação dos trabalhos realizados 
e de seus resultados, deverão mencionar o apoio do “ IFBA- Campus Simões 

Filho/Coordenação de Extensão”. 

§2º No caso de acontecer um fato superveniente que impeça o proponente de continuar 
na coordenação, este deverá indicar um novo Coordenador-proponente, a fim de não 

interromper as ações da proposta. Esse procedimento deverá ser registrado no SUAP 
(equipe) pelo Coordenador-proponente com anunência da Coordenação de Extensão ou 
equivalente do campus. 

 
14 – PRAZO DE VIGÊNCIA DA AÇÃO EXTENSIONISTA 

 

14.1 As ações objeto deste edital devem ser executadas durante o período informado na 
proposta e não poderão ultrapassar 21/12/2018. 

14.2 O prazo de execução informado na proposta pode ser prorrogado, mediante 
solicitação formal à Coordenação de Extensão do IFBA, devidamente justificada, desde 

que observado o disposto no item 8.1 deste edital. 
14.3 Este edital poderá ser revogado ou alterado, no todo ou em parte, por motivo de 
interesse público, sem que isto implique direito à indenização de qualquer natureza. 

 
15 – CASOS OMISSOS 

 

15.1 Os casos omissos serão dirimidos pela Coordenação de Extensão do Campus ou 
equivalente e, permanecendo quaisquer dúvidas, a Coordenação de Extensão será a 

instância de deliberação.  
15.2 Informações adicionais poderão ser obtidas na Coordenação de Extensão do IFBA 

Simões Filho, pelo e-mail extensão.sfl@ifba.edu.br 
 
 

Simões Filho-BA 
RUI MOTA 

Diretor do IFBA Simões Filho 
 

 
 

 

ANEXOS: 

TIPIFICAÇÃO DE EVENTOS (ANEXO I) 
ÁREAS TEMÁTICAS (ANEXO II) 

ATESTADO DE ADIMPLÊNCIA (ANEXO III) 
TERMO DE COMPROMISSO DE EXTENSIONISTA SERVIDOR - DOCENTE/ 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (ANEXO IV) 

DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA (ANEXO V) 
TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO (ANEXO VI) 

TERMO DE COMPROMISSO DE ALUNO(A) BOLSISTA (ANEXO VII) 
FOLHA DE FREQUÊNCIA DO VOLUNTÁRIO/BOLSISTA (ANEXO VIII) 
MANUAL SINTÉTICO DE PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO,  

INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO (ANEXO IX) 
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ANEXO I 
 

 

EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 01/2018  

 
TIPIFICAÇÃO DE EVENTOS 

 

 

 

1. Espetáculos: Demonstração pública de eventos cênicos musicais: incluem-se nessa 
classificação eventos como: recital, concerto, show, apresentação teatral, exibição de 
cinema e televisão, demonstração pública de canto, dança e interpretação musical, entre 

outras.  
2. Exposição: Exibição pública de obras de arte, produtos e serviços, etc. Incluem-se 

nessa classificação eventos como: feira, salão, mostra, lançamentos, entre outras. 
3. Festival: Série de ações que visem apresentações culturais ou esportivas, realizados 
concomitantemente, em geral em ações periódicas.  

4. Eventos Esportivos: Conjunto de ações profissionais visando entreter o público-
alvo, geralmente associado a alguns esportes. Incluem-se nessa classificação eventos 

como: campeonato, torneio, gincana, desafios, entre outras.  
5. Ciclo de Debates ou Similar: Encontros sequenciais que visam à discussão de um 
tema específico. Incluem-se nessa classificação eventos como: palestras, debates, mesa-

redonda, jornada, seminários, simpósio, entre outras. 
6. Campanha: Ação pontual de mobilização e divulgação que visa a um objetivo 

específico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO II 
 

 

EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 01/2018 

 
ÁREAS TEMÁTICAS 

 

1.Comunicação: comunicação social; mídia comunitária; comunicação escrita e 
eletrônica; produção e difusão de material educativo; televisão universitária e rádio 

universitária.  
2.Cultura e Artes: desenvolvimento cultural; cultura, memória e patrimônio; cultura e 
memória social; cultura e sociedade; artesanato e tradições culturais; produção cultural e 

artística na área de artes plásticas e artes gráficas; produção cultural e artística na área 
de fotografia, cinema e vídeo; produção cultural e artística na área de música e dança; 

produção teatral e circense; cultura, ciência e tecnologia; cultura, região, territórios e 
fronteiras; cultura, política e comunicação; cultura, religião e religiosidade; cultura, 
identidades e diversidade cultural; cultura, memória e patrimônio cultural; educação, 

cultura e arte; políticas culturais; artes visuais; cinema e identidades culturais; cultura, 
arte e meio ambiente.  

3.Direitos Humanos e Justiça: assistência jurídica; direitos de grupos sociais; 
organizações populares e questões agrárias. 
4.Educação: educação básica; educação e cidadania; educação a distância; educação 

continuada; educação de jovens e adultos; educação e juventude; educação para a 
melhor idade; educação especial; educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; 

ensino superior; incentivo à leitura; educação e diversidades; educação e relações 
étnicorraciais; educação do campo; educação, gênero e sexualidade.  
5. Meio Ambiente: preservação e sustentabilidade do meio ambiente; meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável; desenvolvimento regional sustentável; aspectos de meio 
ambiente e sustentabilidade do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento rural; 

educação ambiental; gestão de recursos naturais e sistemas integrados para bacias 
regionais. 
6.Saúde: promoção à saúde e qualidade de vida; atenção a grupos de pessoas com 

necessidades especiais; atenção integral à mulher; atenção integral à criança; atenção 
integral à saúde de adultos; atenção integral à terceira idade; atenção integral ao 

adolescente e ao jovem; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores 
de políticas públicas de saúde; cooperação interinstitucional e cooperação internacional 
na área; desenvolvimento do sistema de saúde; saúde e segurança no trabalho; esporte, 

lazer e saúde; hospitais e clínicas universitárias; novas endemias, pandemias e 
epidemias; saúde da família; uso e dependência de drogas. 

7.Tecnologia e Produção: transferência de tecnologias apropriadas; 
empreendedorismo; empresas juniores; inovação tecnológica; polos tecnológicos; 
direitos de propriedade e patentes.  

8.Trabalho: reforma agrária e trabalho rural; trabalho e inclusão social; educação 
profissional; organizações populares para o trabalho; cooperativas populares; questão 

agrária; saúde e segurança no trabalho; trabalho infantil; turismo e oportunidades de 
trabalho. 



 
 

ANEXO III 

 

EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 01/2018 

 

 

ATESTADO DE ADIMPLÊNCIA 

 

 

 
 
 

Atesto, para os devidos fins, que o(a) 
servidor(a)……………………………………...……, matrícula SIAPE 

…………………, cargo……………………………., lotado(a) 
…………………………………….., campus…………………………, está 
ADIMPLENTE com todos os editais promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).  
 

 
 
 

Simões Filho, _____de______________de 2018.  
 

 
 
 

 
______________________________________________ 

Coordenador de Extensão do Campus ou Equivalente 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

ANEXO IV 

 

EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 01/2018 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE EXTENSIONISTA SERVIDOR  

(A ser preenchido pelo proponente-coordenador) 
 

 
PROPONENTE-COORDENADOR: Docente ( ) Técnico-administrativo ( )  
CAMPUS:  

PROPOSTA APRESENTADA: Curso ( ) Evento ( )  
ÁREA TEMÁTICA:  

TÍTULO DA PROPOSTA: 
 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, eu 
……………….................................................................., servidor efetivo do IFBA, 

cargo……………….........................….., lotado……………………………, 
campus…………………........….., brasileiro(a), residente e domiciliado(a) em 
………...................………., Bairro.................................………………., Endereço 

………………..................…………., CEP ……………..., CPF nº ………......………., 
matrícula SIAPE nº ………………., E-mail ..............………………………, celular 

………………………, telefone institucional fixo …………………….., assumo os 
compromissos e obrigações que se seguem, conforme EDITAL INTERNO DE 
EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 001/2018: 

 
1. Ser servidor efetivo ou substituto do quadro do IFBA.  

2. Não estar afastado de suas atividades acadêmicas de seu Campus, inclusive por 
afastamento para capacitação, licenças etc.  
3. Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes.  

4. Registrar em plano de atividades docentes/técnico-administrativas, via SUAP-EDU, a 
carga horária semanal para o desenvolvimento do projeto, compatível com a carga 

horária já registrada para as atividades de extensão.  
5. Anexar no sistema SUAP declaração de adimplência junto à PROEX, emitida pela 
Coordenação de Extensão do Campus ou equivalente .  

6. Elaborar horário para os alunos bolsistas (se houver) não superior a 15 (quinze) horas 
semanais. No caso dos alunos voluntários, o horário deverá ser negociado entre 

coordenador/a e voluntário/a;  
7. Anexar no sistema SUAP, disponível no site http://suap.ifrn.edu.br, módulo projetos 
de extensão, o Termo de Compromisso do aluno, devidamente preenchido e assinado, 

até 02 (dois) dias após o seu recebimento. 
8. Anexar no SUAP o Termo de Adesão ao Serviço Voluntário em atividades de 

extensão. 



9. Realizar reunião, antes de iniciar a execução do projeto, com toda equipe, para 

planejamento das atividades extensionistas. E durante a execução do projeto se 
necessário.  

10. Referenciar, em suas publicações e/ou outras mídias, o apoio recebido do IFBA – 
Simões Filho/Coordenação de Extensão.  
11. Participar das reuniões de acompanhamento do projeto quando solicitado pelo Pró-

Reitor de Extensão/Coordenador de Extensão, registrar no SUAP, as atividades 
executadas, despesas realizadas, inserir fotos com legenda, lições aprendidas e 

conclusão do projeto, como também, atualizar a equipe e anexos.  
12. Cumprir com os prazos estabelecidos para execução da proposta, principalmente os 
referentes à entrega dos relatórios técnicos e prestação de contas, quando houver.  

13. Dar ciência imediata a Pró-Reitoria de Extensão/Coordenador de Extensão do 
Campus, no caso de acontecer um fato superveniente que impeça o Proponente-

Coordenador de continuar à frente do projeto, para que sejam tomadas as providências 
imediatas de substituição de Coordenador para o transcurso normal do projeto até sua 
conclusão. Ao firmar o presente compromisso, declaro que as informações são 

verdadeiras, estou ciente dos itens acima e me comprometo a cumpri-los.  
 

 
Simões Filho, _____de______________de 2018. 
 

 
______________________________________________________________________ 

(nome por extenso do servidor docente ou técnico-administrativo) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

ANEXO V 

 

EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 01/2018 

 
 

DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA  

 

 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente da ação extensionista que será realizada 
pelo(a) servidor(a)…………...............………………………………, matrícula SIAPE 
…………………, cargo………..............................……………………., lotado(a) 

…………………………………….., campus…………………………, o qual 
apresentou-me a proposta 

intitulada……................................................……………………………………………., 
submetida no Edital INTERNO DE EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 
001/2018. O servidor disponibilizará……...horas para sua execução, sem prejuízo para 

as suas atividades de ensino, pesquisa e gestão no âmbito do IFBA.  
 

 
 
 

Simões Filho, _____de______________de 2018.  
 

 
______________________________________________ 

Assinatura e carimbo da chefia imediata 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

ANEXO VI 

 

EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 01/2018 

 
TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO  

 

 

 

Termo de Adesão ao Serviço Voluntário que entre si celebram o Instituto Federal da 
Bahia - IFBA, situado na Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela, Salvador-BA, CEP: 40110-
150 e o Sr(a). …………………………………, doravante denominado(a) apenas 

voluntário, identificação abaixo, com fundamento na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 
1998, resolvem firmar o seguinte instrumento, regido pelas cláusulas e condições 

seguintes:  
Cláusula 1ª - O voluntário identificado a seguir, prestará o serviço voluntário ao IFBA, 
durante a realização do projeto/curso/evento deferido no EDITAL INTERNO DE 

EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 01/2018 – FLUXO CONTÍNUO. Os serviços 
serão realizados de forma espontânea, sem o recebimento de qualquer contraprestação 

financeira ou outro tipo de remuneração, pecuniária ou não, sem vínculo empregatício, 
funcional ou qualquer outra obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária 
ou afim. 

 
 

DADOS DO VOLUNTÁRIO  
Nome do Voluntário:  
Voluntário interno (aluno) ( ) Voluntário externo (comunidade) ( )  

RG:                                    CPF:  
Endereço:                           

Telefones:                                                               E-mail:  
Campus:                                  Curso:  
Matrícula do Aluno:   

O SERVIÇO VOLUNTÁRIO SERÁ REALIZADO JUNTO AO SEGUINTE 
PROJETO/CURSO/EVENTO Curso ( ) Evento ( ) Projeto ( )  

Título do projeto/curso:  
Coordenador do projeto/curso:  
Campus de execução do projeto/curso:  

Período de execução do projeto/curso: 
Cláusula 2ª - As atividades de extensão a serem executadas pelo voluntário serão 

definidas pelo Coordenador(a) da proposta e realizadas no horário preestabelecido entre 
as partes.  
Cláusula 3ª - O IFBA só emitirá certificado de prestação de serviço voluntário, referente 

a carga horária que for cumprida, corroborada na folha de frequência assinada, e ao 
término da vigência do presente Termo de Adesão.  



Cláusula 4ª - O voluntário estará sujeito ao cumprimento de ordens superiores, devendo 

obediência hierárquica. Também deverá observar e respeitar as normas legais e 
regulamentares que regem as atividades do IFBA.  

Cláusula 5ª - Ao voluntário é proibido praticar atos privativos dos servidores do IFBA e 
retirar e/ou utilizar qualquer tipo de material de uso exclusivo da Instituição para 
qualquer fim.  

Cláusula 6ª - O voluntário reparará pelos danos que causar ao IFBA e/ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução de serviços voluntários.  

Cláusula 7ª - Este Termo de Adesão poderá ser rescindido a qualquer tempo, por 
iniciativa das partes, bastando para isso que uma das partes, mediante comunicação 
escrita, notifique a outra com antecedência mínima de 72 horas.  

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer dúvidas em virtude do presente Termo de Adesão, 
as partes elegem o foro de Salvador, Bahia, com expressa renúncia de outro, por mais 

privilegiado que seja. E por acharem justas essa convenção, as partes assinam este 
Termo de Adesão, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo.  

 
 

 
______________________(Local), __________ de ______________ de 2018.  

 

______________________________________________ 
Nome completo e assinatura do voluntário   

    
        __________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(a) Coordenador  

 
__________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do Diretor Geral do Campus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VII 

 

EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 01/2018 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE EXTENSIONISTA BOLSISTA 
[A ser preenchido pelo(a) aluno(a)bolsista]  

 
 

 
BOLSISTA:  
CAMPUS:  

PROPOSTA Curso ( ) Evento ( )  
ÁREA TEMÁTICA  

TÍTULO DA PROPOSTA  
 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, eu 
………………………..............…..……………., brasileiro(a), residente e 

domiciliado(a) em …………………...…., Bairro ………………., Endereço 
………………………...........................................…., CEP ……………..., CPF nº 
……….........………., aluno(a) regularmente matriculado(a) e com efetiva frequência no 

curso …………………………, matrícula nº ………………., E-mail 
………………………, celular ………………………, telefone fixo 

…………………………….., assumo os compromissos e obrigações que seguem, 
conforme Edital INTERNO DE EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 001/2018: 
 

 
 1. Estar regularmente matriculado no IFBA, cursando a partir do segundo 

ano/semestre;  
2. Ter bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar – coeficiente de 
rendimento acadêmico igual ou superior a 6,0 (seis) ou em casos devidamente 

justificados pelo Proponente;  
3. Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes; 

4. Ser selecionado pelo Proponente e cumprir as atividades previstas no plano de 
trabalho do Projeto;  
5. Executar o projeto, sob a supervisão do orientador, com dedicação de no mínimo 12 

horas semanais, devendo, também, fazer referência a sua condição de bolsista do IFBA 
nas publicações e apresentações em eventos extensionistas e/ou científicos;  

6. Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da bolsa; 
7. Não acumular outras bolsas institucionais de qualquer natureza, estágio ou similar, 
durante a vigência da bolsa, exceto bolsas FIES, PROUNI ou Auxílios: Transporte, 

Moradia, Aquisições e Viagens, Alimentação e Cópia e Impressão ofertados pelo 
Programa de Assistência e Apoio ao discente (PAAE) do IFBA;  

8. Encaminhar ao Proponente o relatório final do Projeto; 
9. Manter a folha de frequência atualizada;  



10. Apresentar comprovante bancário de conta-corrente, demonstrando que a conta está 

ativa e constando o nome do banco, agência e número da conta. A conta não pode ser 
“poupança”, nem conta conjunta.  

11. Dar ciência ao Coordenador da proposta e à Coordenação de Extensão do campus 
ou equivalente, no caso de haver alteração que impeça fazer jus à bolsa. Parágrafo 
único: O bolsista será desligado do projeto caso seja constatada qualquer irregularidade 

nos itens acima. 
 

 
 
 

______________________ (Local), _____de______________de 2018. 
 

 
____________________________________ 

Nome por extenso do(a) aluno(a) bolsista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VIII 

 

EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 01/2018 

 
 

FOLHA DE FREQUÊNCIA DO VOLUNTÁRIO/BOLSISTA  

 

MÊS:………./2018 

 
NOME:  
( )VOLUNTÁRIO ( ) BOLSISTA  

( ) CURSO ( ) EVENTO  
TÍTULO:  

COORDENADOR(A):  
 
 

DIA ENTRADA SAÍDA RUBICA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
________________________ (Local), _____de______________de 2018. 

 

__________________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Voluntário(a) Assinatura do(a) Coordenador(a) da Proposta 

 



 

 
 

ANEXO IX 
 

EDITAL INTERNO DE EXTENSÃO IFBA – SIMÕES FILHO Nº 01/2018 
 

MANUAL DE AQUISIÇÕES DO IFBA – SIMÕES FILHO 

 

MANUAL SINTÉTICO DE PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO,   

INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO  
   

 

 Este pequeno manual pretende apresentar, de forma sintética*, os procedimentos 

necessários à realização de processos de Aquisição e/ou contratação de serviço via 

DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE de Licitação.  

 Dispensa e Inexigibilidade de Licitação são duas situações de exceção nas 

compras e contratações públicas.  

 A Dispensa (Lei 8.666/93, Art. 24) ocorre quando a Administração Pública tem 

a prerrogativa de contratar um fornecedor diretamente. Dentre várias situações, as mais  

usuais na Administração Pública são as Dispensas para a compra de bens ou a 

contratação de serviços cujos valores não ultrapassam R$ 8.000,00 (oito mil reais) por 

categoria de despesa (classificação dada ao tipo de bem/serviço a ser 

adquirido/contratado). Na Dispensa é obrigatória a apresentação de, ao menos, 3 (três) 

orçamentos.  

 A Inexigibilidade de Licitação (Lei 8.666/93, Art. 25) ocorre quando a 

Administração Pública não pode licitar em virtude de inviabilidade de competição. A lei 

especifica três situações em que ocorre a Inexigibilidade: a) Fornecedor Exclusivo 

(aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só podem ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo), b) Profissional do Setor 

Artístico (desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública) e c) 

Serviços Técnicos de Natureza Singular (capacitação, treinamento, seleção, etc.), 

especialmente para a contratação de serviços técnicos profissionais especializados 

enumerados no Art. 13 do mesmo diploma legal (Lei 8.666/93), excetuando-se aqui a 

contratação de serviços de publicidade e divulgação. De acordo com o disposto no § 1º, 

do Art. 25 da mesma Lei de Licitações e Contratos, “considera-se de notória 



especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 

aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas 

atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato”.  

*Obs.: Embora este manual tenha a pretensão de apresentar tais instruções de forma a 

mais resumida possível, algumas informações estão aqui propositadamente repetidas, 

pois julgamos que, assim dispostas, facilitariam as consultas pontuais.    

  

TRÂMITES/PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA 

OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.   

 A realização de processos de Contratação Direta (Dispensa e Inexigibilidade de 

Licitação – Art. 24, Inc. II, e Art. 25 da Lei 8.666/93 ) segue, para cada caso 

relacionado, os seguintes trâmites.  

 Ademais, observe-se o disposto na Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu Artigo 

26, que versa:   

 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do 

art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, 

e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação 

na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.        

(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)   

 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 

previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:   

 

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;                 

(Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017)   

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;   

III - justificativa do preço.   

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.      

    



 

1. DISPENSA – Lei 8.666/93, Art. 24, Inc. II.   

1.1 Abertura de Processo Administrativo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 

seguida do preenchimento total de Formulário de Aquisição (disponível no SEI sob o 

título COMPRAS - Aquisição), sendo que:  

1.1.1.  A descrição do objeto a ser adquirido (ou serviço a ser contratado) deve ser  

clara, objetiva e razoavelmente detalhada;  

1.1.2.  A justificativa é obrigatória e deve expor, de forma clara e sucinta, os motivos  

da aquisição;  

1.1.3.  Após o seu preenchimento, o Formulário de Aquisição deve ser assinado  

(eletronicamente – no SEI) pelo Requisitante e por seu Diretor/Chefe Imediato.  

1.2 Anexar, ao processo SEI, no mínimo, 03 orçamentos válidos. Para isso: 

1.2.1  Nos orçamentos, devem constar os dados cadastrais (CNPJ ou CPF – Pessoa 

Física) e bancários (Conta Corrente) do Fornecedor/Prestador do Serviço; e-mail e 

números de telefones para contato e estar assinados, com identificação do representante 

comercial da empresa, ou da Pessoa Física responsável. 

 • Atenção! A Administração Pública não efetua pagamento em Conta Poupança.  

1.2.2 Caso o fornecedor/prestador de serviço seja Pessoa Física, será obrigatória a 

inclusão, no mesmo processo, de cópia de PIS (-s), RG e CPF; 

1.2.3 Os Orçamentos não deverão ter prazo de validade inferior a 60 dias da Aquisição, 

salvo por influência de fatores externos que motivem alteração nos preços orçados;  

1.2.4 Deve-se verificar se as empresas cotadas trabalham com Nota de Empenho. 

1.3 Enviar o Processo, via SEI, às unidades SEPLAN.SFI e DEPAD.SFI, para que essas  

unidades possam avaliar, respectivamente, a) se a aquisição/contratação pleiteada 

encontra-se planejada e b) se há recurso orçamentário previsto à realização da despesa 

correspondente, considerando-se o exercício financeiro vigente;  

1.3.1 O solicitante poderá, ainda, acompanhar o andamento do Processo, para isto, basta 

mantê-lo aberto em sua unidade no SEI, quando do envio do processo às unidades 

supracitadas.  

1.4 Após análises feitas pelos setores supracitados, o Processo será encaminhado ao 

Setor de Compras (COMPRAS.SFI), para que, se aprovado, sejam anexados os demais 

documentos necessários à sua instrução, inclusive certidões negativas.  



1.5 Após a completa instrução processual e sua aprovação pela autoridade competente 

(Ordenador de Despesa), o processo será enviado à unidade responsável pela emissão de 

Nota de Empenho.  

1.5.1 Uma vez emitida, a Nota de Empenho deverá ser assinada pelo Gestor Financeiro 

e pelo Diretor Geral.  

1.5.2 O Setor de Compras enviará, ao Contratado e ao Requisitante, cópia digitalizada 

da mesma Nota de Empenho. • Importante salientar que os produtos/serviços somente 

poderão ser entregues/executados após recebimento, pelo Contratado, de Nota de 

Empenho correspondente.  

1.5.3 Após entrega de materiais/prestação de serviços, o Contratado irá emitir Nota 

Fiscal de acordo as normas vigentes.  

1.5.4 A Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Requisitante do material/serviço e enviada 

ao DOF.  

1.5.5 As Notas Fiscais, lançadas (no DOF) até o dia 20 de cada mês, serão pagas a partir 

do 5º dia útil do mês subsequente.     

  

 

2 INEXIGIBILIDADE – FORNECEDOR EXCLUSIVO - Lei 8.666/93, Art. 25, Inc. I.    

2.1 Abertura de Processo Administrativo no SEI, seguida do preenchimento total de 

Formulário de Aquisição (COMPRAS - Aquisição - disponível na lista de modelos de 

documentos do SEI), sendo que: 

2.1.1  A descrição do objeto a ser adquirido (ou serviço a ser contratado) deve ser clara, 

objetiva e razoavelmente detalhada; 

2.1.2 A justificativa também é obrigatória, devendo ser motivada (bastante embasada), 

explicitando, ao máximo e com clareza, os motivos da Aquisição.   

2.1.3  Após o preenchimento do Formulário de Aquisição, este deve ser assinado 

(eletronicamente, via SEI) pelo Requisitante e por seu Chefe Imediato, ou Diretor do 

Departamento de que faz parte.  

2.2 Anexar ao mesmo Processo SEI, após o preenchimento do Formulário de Aquisição: 

2.2.1 Proposta Comercial, devidamente assinada, contendo nome (Razão Social), 

números de CNPJ e/ou CPF e Dados Bancários (Conta Corrente), e-mail e telefones 

para contato do Fornecedor; 



2.2.2 Caso o Fornecedor seja Pessoa Física, será obrigatória a inclusão, no mesmo 

processo, de cópia de PIS (-s), RG e CPF. • Atenção! A Administração Pública não 

efetua pagamento em Conta Poupança. 

2.2.3 Comprovação de Exclusividade fornecida pelo órgão de registro do comércio 

local, ou pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes; 2.2.4 Notas Fiscais de outras vendas realizadas pelo fornecedor onde se 

justifica o preço cobrado ao Instituto; 

2.2.5 Deve-se verificar, ainda, se o fornecedor trabalha com Nota de Empenho. 

2.3 Enviar o Processo, via SEI, às unidades SEPLAN.SFI e DEPAD.SFI, para que essas 

unidades possam avaliar, respectivamente, a) se a aquisição/contratação pleiteada 

encontra-se planejada e b) se há recurso orçamentário previsto à realização da despesa 

correspondente, considerando-se o exercício financeiro vigente; 

2.3.1 O solicitante poderá, ainda, acompanhar o andamento do Processo, para isto, basta 

mantê-lo aberto em sua unidade no SEI, quando do envio do processo às unidades 

supracitadas.  

2.4 Após análises feitas pelos setores supracitados, o Processo será encaminhado ao 

Setor de Compras (COMPRAS.SFI), para que, se aprovado, sejam anexados os demais 

documentos necessários à sua instrução, inclusive certidões negativas.  

2.4.1  No caso de Compras/Contratações acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais) o 

processo será encaminhado à Procuradoria Federal para emissão de Parecer Jurídico. 

• Atenção! O Prazo para a emissão de um Parecer Jurídico é de, aproximadamente, 20 

dias úteis.  

2.5 Após a completa instrução processual, sua aprovação pela autoridade competente 

(Ordenador de Despesa) e cumprida as recomendações da Procuradoria Jurídica 

(quando for o caso), o processo será enviado à unidade responsável (DEPAD.SFI) para 

emissão de Nota de Empenho. 

2.5.1 Uma vez emitida, a Nota de Empenho (NE), esta deverá ser assinada pelo Gestor 

Financeiro e pelo Diretor Geral do Campus.  

2.5.2 O Setor de Compras enviará ao Contratado e ao Requisitante cópia digitalizada da 

Nota de Empenho. • Obs.: Os produtos/serviços somente poderão ser 

entregues/executados após recebimento, pelo Contratado, de Nota de Empenho ou 

Fatura (Instituições sem fins lucrativos) correspondente.  

2.5.3 Após entrega de materiais/prestação de serviços, o Contratado irá emitir Nota 

Fiscal de acordo as normas vigentes. 



2.5.4 A Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Requisitante do material/serviço e enviada 

ao DOF para pagamento. 

• As Notas Fiscais lançadas até o dia 20 de cada mês serão pagas a partir do 5º dia útil 

do mês subsequente.    

3 INEXIGIBILIDADE – CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA - Lei 8.666/93, Art. 25, Inc. 

III.    

3.1 Abertura de Processo Administrativo no SEI, seguida do preenchimento total de 

Formulário de Aquisição (COMPRAS - Aquisição - disponível na lista de modelos de 

documentos do SEI), considerando que: 

3.1.1 A descrição do serviço a ser contratado deve ser clara, objetiva e razoavelmente 

detalhada; 

3.1.2 A Justificativa é obrigatória, devendo ser motivada (bastante embasada), 

explicitando ao máximo, e com clareza, os motivos da contratação.   

3.1.3 Após o preenchimento do Formulário de Aquisição, este deve ser assinado 

(eletronicamente, via SEI) pelo Requisitante e por seu Chefe Imediato, ou Diretor do 

Departamento de que faz parte.  

3.2 Anexar ao Processo SEI, após o preenchimento do Formulário de Aquisição:  

3.2.1 Proposta Comercial devidamente assinada, constando os números de CPF (Pessoa 

Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), os Dados Bancários do Artista ou do 

Produtor/Empresário, mais número(-s) de telefone(-s) e-mail(„s). 

3.2.2 Caso o/a contratado/a seja Pessoa Física, será obrigatória a inclusão, no mesmo 

processo, de cópia de PIS (-s), RG e CPF; • Atenção! A Administração Pública não 

efetua pagamento em Conta Poupança. 

3.2.3 Comprovação que o Artista é reconhecido pela crítica especializada (notas críticas, 

reportagens ou artigos da imprensa especializada e/ou de grande circulação, etc.); 

3.2.4 Quando da contratação via produtora (empresa) ou empresário (-a), apresentar 

Comprovação de Exclusividade destes na produção dos trabalhos do/da Artista; 

3.2.5 Comprovantes de outras transações comerciais, para que se justifique o preço 

cobrado ao Instituto.  

3.3 Enviar o Processo, via SEI, às unidades SEPLAN.SFI e DEPAD.SFI, para que essas 

unidades possam avaliar, respectivamente, a) se a contratação pleiteada encontra-se 

planejada e b) se há recurso orçamentário previsto à realização da despesa 

correspondente, considerando-se o exercício financeiro vigente; 3.3.1 O solicitante 



poderá, ainda, acompanhar o andamento do Processo, para isto, basta mantê-lo aberto 

em sua unidade no SEI, quando do envio do processo às unidades supracitadas.  

3.4 Após análises feitas pelos setores supracitados, o Processo será encaminhado ao 

Setor de Compras (COMPRAS.SFI), para que, se aprovado, sejam anexados os demais 

documentos necessários à sua instrução, inclusive certidões negativas;  

3.4.1 No caso de Compras/Contratações acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais) o 

processo será encaminhado à Procuradoria Federal para emissão de Parecer Jurídico. 

• Atenção! O Prazo para a emissão de um Parecer Jurídico é de, aproximadamente, 20 

dias úteis.  

3.5 Após a completa instrução processual, sua aprovação pela autoridade competente 

(Ordenador de Despesa) e cumprida as recomendações da Procuradoria Jurídica 

(quando for o caso), o processo será enviado à unidade responsável (DEPAD.SFI) para 

emissão de Nota de Empenho.  

3.5.1 Uma vez emitida, a Nota de Empenho (NE) deverá ser assinada pelo Gestor 

Financeiro e pelo Diretor Geral.  

3.5.2 O Setor de Compras enviará ao Contratado e ao Requisitante cópia digitalizada da 

Nota de Empenho.  

  

  • Importante salientar, ainda, que os serviços somente poderão ser realizados após o 

recebimento, pelo Contratado, da Nota de Empenho correspondente.  

 

3.5.3  Após a prestação do(-s) serviço(-s), o Contratado irá emitir Nota Fiscal de acordo 

as normas vigentes.  

3.5.4  A Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Requisitante do serviço e enviada ao DOF 

para pagamento. 

• As Notas Fiscais lançadas até o dia 20 de cada mês serão pagas a partir do 5º dia útil 

do mês subsequente.    

 

4 INEXIGIBILIDADE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA SINGULAR - Lei 

8.666/93, Art. 25, Inc. II. (Profissionais ou empresas de notória especialização - Ex: 

palestrantes, cursos, eventos, etc. - Lei 8.666/93, Art. 13).  

   



4.1 Abertura de Processo Administrativo no SEI, seguida do preenchimento total de 

Formulário de Aquisição (COMPRAS - Aquisição - disponível na lista de modelos de 

documentos do SEI), sendo que: 

4.1.1 A descrição serviço a ser contratado deve ser clara, objetiva e razoavelmente 

detalhada;   

4.1.2 A Justificativa também é obrigatória, devendo ser motivada (bastante embasada), 

explicitando ao máximo e com clareza os motivos da aquisição/contratação do serviço;  

4.1.3 Após o preenchimento do Formulário de Aquisição, este deve ser assinado 

(eletronicamente, via SEI) pelo Requisitante e por seu Chefe Imediato, ou Diretor do 

Departamento de que faz parte.   

4.2 Anexar ao processo SEI, após o preenchimento do Formulário de Aquisição:  

4.2.1 Proposta Comercial devidamente assinada, constando os números de CNPJ ou 

CPF (Pessoa Física), os Dados Bancários (Conta Corrente) do Prestador do Serviço, 

mais e-mail e telefones para contato; 

4.2.2 Caso o/a contratado/a seja Pessoa Física, será obrigatória a inclusão, no mesmo 

processo, de cópia de PIS (-s), RG e CPF; • Atenção! A Administração Pública não 

efetua pagamento em Conta Poupança 

4.2.3 Documentos comprobatórios (atestados, certificados, diplomas, publicações e 

outros) que confiram a/o contratada/o notória especialização; 

4.2.4 Comprovantes de outras transações comerciais onde se justifica o preço cobrado 

ao Campus; 

4.2.5 Deve-se verificar, ainda, se o prestador do serviço trabalha com Nota de Empenho.  

4.3 Enviar o Processo, via SEI, às unidades SEPLAN.SFI e DEPAD.SFI, para que essas 

unidades possam avaliar, respectivamente, a) se a contratação pleiteada encontra-se 

planejada e b) se há recurso orçamentário previsto à realização da despesa 

correspondente, considerando-se o exercício financeiro vigente; 

4.3.1 O solicitante poderá, ainda, acompanhar o andamento do Processo, para isto, basta 

mantê-lo aberto em sua unidade no SEI, quando do envio do processo às unidades 

supracitadas.  

4.4 Após análises feitas pelos setores supracitados, o Processo será encaminhado ao 

Setor de Compras (COMPRAS.SFI), para que, se aprovado, sejam anexados os demais 

documentos necessários à sua instrução, inclusive certidões negativas.  

4.4.1 No caso de Compras/Contratações acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais) o 

processo será encaminhado à Procuradoria Federal para emissão de Parecer Jurídico. 



• Atenção! O Prazo para a emissão de um Parecer Jurídico é de, aproximadamente, 20 

dias úteis.  

4.5 Após a completa instrução processual, sua aprovação pela autoridade competente 

(Ordenador de Despesa) e cumprida as recomendações da Procuradoria Jurídica 

(quando for o caso), o processo será enviado à unidade responsável (DEPAD.SFI) para 

emissão de Nota de Empenho.  

4.5.1 Uma vez emitida, a Nota de Empenho (NE) deverá ser assinada pelo Gestor 

Financeiro e pelo Diretor Geral.  

4.5.2 Setor de Compras enviará ao Contratado e ao Requisitante cópia digitalizada da 

Nota de Empenho. • Importante salientar ainda que os serviços somente poderão ser 

realizados após o recebimento, pelo Contratado, da Nota de Empenho correspondente. 

4.5.3 Após a prestação do(-s) serviço(-s), o Contratado irá emitir Nota Fiscal (ou Fatura, 

em caso de Instituição sem fins lucrativos) de acordo as normas vigentes. 

4.5.4  A Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Requisitante do serviço e enviada ao DOF 

para pagamento. 

• As Notas Fiscais lançadas até o dia 20 de cada mês serão pagas a partir do 5º dia útil 

do mês subsequente.    

 


