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Tipos de Aquisição

• Dispensa em razão de pesquisa científica 

Artigo 24, Inciso XXI - Lei 8.666/93

• Inexigibilidade 

Artigo 25, Inciso I - Lei 8.666/93



Dispensa Pesquisa Científica 

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;



Inexigibilidade

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

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada
a preferência de marca, devendo a 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;
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Termo de Referência

Ex. Exclusividade

Ex. Pesquisa
Científica



Inexigibilidade 
Comprovação de Exclusividade

04 – Comprovação de exclusividade (documento original ou cópia 
autenticada) feita por meio de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação, a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, por entidades 
equivalentes.

IMPORTANTE!!! No Estado do Espírito Santo, a instituição apta a fornecer este 
atestado é:

FECOMÉRCIO/ES - Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo – Rua 
Misael Pedreira da Silva 138, 3º andar – Ed. Casa do Comércio, Santa Lúcia 
Vitória/ES. Tel: 3205-0708 (http://www.fecomercio-es.com.br);

A carta da FECOMÉRCIO deverá estar dentro do Prazo de Validade

A carta da FECOMÉRCIO deverá ser apresentada em Original ou Cópia 
autenticada em cartório.

http://www.fecomercio-es.com.br/


Inexigibilidade 
Comprovação de Exclusividade

FECOMÉRCIO

Documentos necessários para emissão da Carta de Exclusividade:

- Documento da Empresa de que é exclusiva

a) Em Língua Portuguesa 

Carta da Empresa

original com firma reconhecida ou cópia autenticada

a) Demais Idiomas

Carta da Empresa + Tradução Juramentada

original com firma reconhecida ou cópia autenticada (tradução)

• Telefone: 3205-0708 / 3205-0710

• Taxa: R$ 20,00

• Prazo: 2 a 3 dias úteis

• Validade: 01 ano (exceto definição na carta da Empresa)



Inexigibilidade 
Comprovação de Compatibilidade de Preços

05 – Comprovação de compatibilidade dos preços ofertados com os praticados
no mercado - apresentar no mínimo 03 (três) notas de venda, notas de
empenhos ou publicação no Diário Oficial do Extrato de Inexigibilidade que
comprovem os preços praticados pela futura contratada junto a outros órgãos
públicos ou pessoas privadas.

Exemplo: Incluir nota fiscal semelhante fornecida a outra instituição/empresa.



Inexigibilidade 
Comprovação de Compatibilidade de Preços

• A empresa já vendeu o produto e fornece Notas Fiscais?

Solicitar no mínimo 3 (três) notas fiscais emitidas pela empresa ou Notas
de Empenho emitidas a favor da empresa, para a comprovação do preço
por ela ofertado em relação ao preço de mercado do item demandado.

• A empresa já vendeu o produto e NÃO fornece Notas Fiscais?

Faz-se necessário que o Professor faça uma declaração assumindo a
reponsabilidade pelo valor ofertado pela empresa. Nesta declaração
deverá conter que ele atesta o preço em relação ao valor de mercado e
se responsabiliza pela informação.



PRODUTO INÉDITO/SOB ENCOMENDA

Nestes casos, como a empresa nunca comercializou, o Professor deverá
fazer a declaração justificando a singularidade do produto e que não há
equivalência no mercado, não tendo como comprovar seu valor. Se
responsabilizando, assim, pela informação prestada.

Inexigibilidade 
Comprovação de Compatibilidade de Preços



06 – Proposta (orçamento/ cotação de preço) apresentada, em papel timbrado
da empresa, datado, assinado, em nome da UFES, com frete CIF e com validade
da proposta (preferencialmente de 90 dias), o orçamento não pode conter
faturamento mínimo. Informamos que o formulário deve ser preenchido pelas
empresas.

OBS: Caso o prestador de serviço “pessoa jurídica” necessite de peças para a
manutenção de equipamento, as solicitações devem ser realizadas em processos
separados, um para o serviço e outro para a compra das peças. Caso a empresa
inclua a peça no valor do serviço, será necessário apenas um processo.

Orçamento – Cotação de preços

http://compras.ufes.br/sites/compras.ufes.br/files/field/anexo/formulario_de_orcamento.docx#overlay-context=compra-por-exclusividade


Obs1: Solicitamos que o produto cotado esteja de acordo com características
solicitadas.

Obs2: Solicitamos que a cotação seja enviada, com as mesmas informações 
solicitadas e em papel timbrado da empresa.

Obs3: Não será aceito valor mínimo para faturamento abaixo do informado nesta 
proposta. 

Cotação de preços - formulário
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Certidões
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Formação do Processo

1. Memorando de solicitação assinado, carimbado e datado

2. Comprovação de registro na PRPPG do projeto de pesquisa ao qual o 
bem está vinculado o processo de compra

3. Termo de Referência devidamente preenchido e assinado.

4. Comprovação de Exclusividade 

5. Comprovação de compatibilidade dos preços 

6. Proposta (orçamento/ cotação de preço) 

7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

8. Certidão de regularidade do FGTS

9. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União

10.Solicitação de Compras - Portal Administrativo



Obrigada!

DIVISÃO DE MATERIAIS/DA/PROAD – UFES

materiais.proad@ufes.br

(27) 3145-4566

SEPM/DA/PROAD - UFES

especificacao.proad@ufes.br

(27) 4009-2307/2314

(27) 3145-4585


