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MANUAL SINTÉTICO DE PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO 
 

INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

  

Prezados colegas, este manual pretende apresentar de forma sintética os procedimentos 

necessários à realização de processos de Aquisição por DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE. 

 

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 pode 

contratar um fornecedor diretamente. Dentre várias situações, a mais usual no Serviço Público é 

a Dispensa para a compra de bens ou na contratação de serviços comuns que não ultrapassam 

o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por categoria de despesa (classificação dada ao tipo de 

bem ou serviço a ser adquirido/contratado). Na Dispensa é obrigatória a apresentação de, ao 

menos, 03 (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 possam 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.) com profissionais ou empresas de notória 

especialização, exceto para serviços de publicidade e divulgação. 

 

 

TRÂMITES PARA AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO. 

 
 

1. DISPENSA. 
 
1.1  Preenchimento total de Formulário de Aquisição, sendo que: 

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

objetiva e razoavelmente detalhada; 
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� A Justificativa é obrigatória e deve expor, de forma clara e sucinta, os motivos da 

aquisição; 

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

Requisitante, e por seu Diretor/Chefe Imediato; 

� O Formulário de Aquisição pode ser obtido através do site: 

www.simoesfilho.ifba.edu.br, ou requisitado ao Setor de Compras pelo e-mail: 

compras_sf@ifba.edu.br. 

1.2 Anexar ao Formulário de Aquisição, no mínimo, 03 orçamentos válidos. Para isso: 

� Os Orçamentos devem estar assinados, contendo o CNPJ ou o CPF do Fornecedor; 

� Os Orçamentos não podem ter data inferior a 60 dias da Aquisição; 

� Nos orçamentos, devem constar os dados de conta corrente e agência bancária do 

fornecedor, além de e-mails e telefones para contato; 

�  Atenção! O IFBA não efetua pagamento em Conta Poupança; 

� Caso o Fornecedor seja Pessoa Física, será obrigatório, ainda, informar o número do 

PIS. 

1.3  Protocolar o Formulário de Aquisição, no setor de origem (Gabinete, DEPAD ou 

DEPEN), junto com demais documentos para abertura de processo. 

1.4  Acompanhar, junto ao SISPROC, sistemas.ifba.edu.br/scripts/processos/login.asp, o 

andamento do Processo. 

1.5 O processo será encaminhado para o Planejamento para análise e emissão de despacho 

1.6  Se o despacho for favorável o processo de aquisição será encaminhado ao setor de 

compras para análise da situação fiscal do Fornecedor, se regular a aquisição será 

lançado em sistema específico e emitida Nota de Empenho. 

1.7  A Nota de Empenho será assinada pelo Gestor Financeiro e pelo Diretor Geral. 

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

Nota de Empenho. 

1.9  Os produtos ou serviços somente poderão ser entregues ou iniciados após o 

recebimento da Nota de Empenho pelo Contratado. 

1.10  Após entrega dos materiais ou da prestação dos serviços, o Contratado deverá 

emitir Nota Fiscal de acordo as normas vigentes e entregue ao requisitante. 

1.11 A Nota Fiscal deverá ser atestada pelo requisitante do material ou serviço e 

enviada via SISPROC ao DOF para o devido pagamento 

 

OBSERVAÇÕES: 
Em atendimento no que se refere ao parágrafo único do art. 84 do Documento Normativo 

informamos que a contratação de profissionais deverá ser realizada na modalidade de 

Serviço por Tarefa que além de requerer os mesmos trâmites de Dispensa deve executar 

as seguintes ações: 
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• Preencher formulário específico 
• Anexar aos processos cópia dos currículos dos profissionais, bem como anexar 

relatório contendo as razões da escolha do prestador do serviço e informações 
sobre os critérios utilizados para seleção 

• Não identificar no formulário de solicitação de serviço por tarefa o nome do 
profissional antes da seleção realizada; 

• O serviço por tarefa tem duração de no máximo 03 meses prorrogável no máximo 
por mais 03, durante 01 (um) mesmo exercício 
 

 
2 INEXIGIBILIDADE – FORNECEDOR EXCLUSIVO. 

 
 
2.1 Preenchimento total de Formulário de Aquisição, considerando que: 

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

objetiva e razoavelmente detalhada; 

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

explicitando ao máximo e com clareza os motivos da Aquisição.  

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

Requisitante e por seu Diretor/Chefe Imediato; 

� O Formulário de Aquisição pode ser obtido através do site: 

www.simoesfilho.ifba.edu.br, ou requisitado ao Setor de Compras pelo e-mail: 

compras_sf@ifba.edu.br. 

1. Anexar ao Formulário de Aquisição: 

� Proposta Comercial devidamente assinada, contendo números de CNPJ ou CPF e 

dados de conta corrente e agência bancária do Fornecedor, mais e-mails e 

telefones para contato; 

� Comprovação de Exclusividade fornecida pelo órgão de registro do comércio local, 

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

equivalentes; 

� Notas Fiscais de outras vendas realizadas pelo fornecedor onde se justifica o 

preço cobrado ao Instituto; 

� Atenção ! O IFBA não efetua pagamento em Conta Poupança. 

� Caso o Fornecedor seja Pessoa Física, será obrigatório informar o número de PIS. 

2.2 Protocolar o Formulário de Aquisição (no Gabinete, DEPAD ou DEPEN) junto com demais 

documentos para abertura de processo. 

2.3 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 mínimo para a emissão de um Parecer jurídico é de 20 dias úteis. 

2.4 A Acompanhar, junto ao SISPROC, sistemas.ifba.edu.br/scripts/processos/login.asp, o 

andamento do Processo. 
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2.5 Se o despacho for favorável o processo de aquisição será encaminhado ao setor de 

compras para análise da situação fiscal do Fornecedor, se regular a aquisição será 

lançado em sistema específico e emitida Nota de Empenho. 

2.6 A Nota de Empenho será assinada pelo Gestor Financeiro e pelo Diretor Geral. 

2.7 O Setor de Compras enviará, ao Contratado e ao Requisitante, cópia digitalizada da Nota 

de Empenho. 

2.8 Os produtos ou serviços somente poderão ser entregues ou iniciados após recebimento 

da Nota de Empenho pelo Contratado. 

2.9 Após entrega dos materiais ou da prestação de serviços, o Contratado irá emitir Nota 

Fiscal de acordo as normas vigentes e entregar ao requisitante. 

2.10 A Nota Fiscal deverá ser atestada pelo requisitante o e enviada ao DOF para o 

devido pagamento. 

 
 
3 INEXIGIBILIDADE – CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA 

 
 
3.1 Preenchimento total de formulário de Aquisição considerando que: 

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

objetiva e razoavelmente detalhada; 

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

explicitando ao máximo e com clareza os motivos da Aquisição.  

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

Requisitante e por seu Diretor/Chefe Imediato; 

� O Formulário de Aquisição pode ser obtido através do site: 

www.simoesfilho.ifba.edu.br, ou requisitado ao Setor de Compras pelo e-mail: 

compras_sf@ifba.edu.br. 

3.2  Anexar ao Formulário de Aquisição: 

� Proposta Comercial devidamente assinada, constando os números de CNPJ ou CPF, 

os dados de conta corrente e agência bancária do Produtor/Empresário ou do 

Artista, mais e-mails e telefones para contato; 

� Comprovação que o Artista é reconhecido pela crítica especializada; 

� Quando da contratação via produtora ou empresário, apresentar Comprovação de 

Exclusividade destes junto ao Artista; 

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

cobrado ao IFBA 

� Atenção !!! O IFBA não efetua pagamento em Conta Poupança; 

� Caso o Fornecedor seja Pessoa Física, será Obrigatório informar o número de PIS. 
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3.3 Protocolar o Formulário de Aquisição junto com demais documentos para abertura de 

processo. 

3.4 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 mínimo para a emissão de um Parecer jurídico é de 20 dias úteis. 

3.5 Acompanhar, junto ao SISPROC, sistemas.ifba.edu.br/scripts/processos/login.asp, o 

andamento do Processo. 

3.6 Se o despacho for favorável o processo de aquisição será encaminhado ao setor de 

compras para análise da situação fiscal do Fornecedor, se regular a aquisição será 

lançado em sistema específico e emitida Nota de Empenho. 

3.7 A Nota de Empenho será assinada pelo Gestor Financeiro e pelo Diretor Geral. 

3.8 O Setor de Compras enviará, ao Contratado e ao Requisitante, cópia digitalizada da Nota 

de Empenho. 

3.9 Os produtos ou serviços somente poderão ser entregues ou executados após 

recebimento da Nota de Empenho pelo Contratado. 

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

Fiscal de acordo as normas vigentes. 

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

ao DOF. 

3.12 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 (profissionais ou 

empresas de notória especialização - Ex: palestrantes, cursos, eventos, etc.) 
 

 
4.1 Preenchimento total de formulário de Aquisição, sendo que:  

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

objetiva e razoavelmente detalhada; 

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

explicitando ao máximo e com clareza os motivos da Aquisição.  

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

Requisitante e por seu Diretor/Chefe Imediato; 

� O Formulário de Aquisição pode ser obtido através do site: 

www.simoesfilho.ifba.edu.br, ou requisitado ao Setor de Compras pelo e-mail: 

compras_sf@ifba.edu.br.  

4.2  Anexar ao Formulário de Aquisição: 



 

 6 

� Proposta Comercial devidamente assinada, constando os números de CNPJ ou CPF, 

os dados de conta corrente e agência bancária do Fornecedor, mais e-mails e 

telefones para contato; 

� Comprovação que o Contratado (profissionais ou empresas de notória 

especialização) tem notório conhecimento/capacidade técnica; 

� Comprovantes de outras transações comerciais onde se justifica o preço cobrado ao 

IFBA; 

� Atenção !!! O IFBA não efetua pagamento em Conta Poupança 

� Caso o Fornecedor seja Pessoa Física, será Obrigatório informar o número de PIS. 

4.3 Protocolar o Formulário de Aquisição (no Gabinete, DEPAD ou DEPEN) junto com demais 

documentos para abertura de processo. 

4.4 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 mínimo para a emissão de um Parecer jurídico é de 20 dias úteis. 

4.5 Acompanhar, junto ao SISPROC, sistemas.ifba.edu.br/scripts/processos/login.asp, o 

andamento do Processo. 

4.6 Se o despacho for favorável o processo de aquisição será encaminhado ao setor de 

compras para análise da situação fiscal do Fornecedor, se regular a aquisição será 

lançado em sistema específico e emitida Nota de Empenho. 

4.7 A Nota de Empenho será assinada pelo Gestor Financeiro e pelo Diretor Geral. 

4.8 O Setor de Compras enviará, ao Contratado e ao Requisitante, cópia digitalizada da Nota 

de Empenho. 

4.9 Os produtos ou serviços somente poderão ser entregues ou executados após 

recebimento da Nota de Empenho pelo Contratado. 

4.10 Após entrega dos materiais ou da prestação de serviços, o Contratado irá emitir 

Nota Fiscal de acordo as normas vigentes e entregá-la ao requisitante. 

4.11 A Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Requisitante e enviada ao DOF para 

pagamento. 

 
Fundamentação Lega: Lei 8.666/93 
Memorando 55/2008/DOF c/ base no relatório de auditoria da CGU 2006; 


