
                                                                                                             

1 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROAF Nº 007/2005 

 

 

  Considerando que as entidades públicas nas esferas: municipal, estadual e 

federal, encontram-se obrigadas a cumprir na integra os dispositivos legais estabelecidos 

pela Lei de Licitação n0  8.666/93 e demais leis complementares; 

                         Considerando a necessidade de se implementar e padronizar no âmbito da 

UEL, atos e procedimentos licitatórios realizados nas Unidades PROAF/DM - Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças / Diretoria de Material, HU/DC -  Hospital Universitário Regional 

do Norte do Paraná / Divisão de Compras e LPM/DA - Laboratório de Produção de 

Medicamentos / Divisão Administrativa; 

 Considerando ser requisitos para as compras: o planejamento, a avaliação 

da necessidade e utilidade do objeto a ser adquirido, a previsão de recursos orçamentários 

e financeiros;   

 Considerando a necessidade de se obter a convalidação legal dos 

processos de aquisição de material, produtos, insumos e contratação de serviços de 

terceiros – Pessoa Física e Jurídica; 

 Considerando a Orientação nº 013/2004 da Assessoria de Auditoria 

Interna. 

 A  Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

   

 

INSTRUI: 

 

 

Art. 1º - Que nos processos de aquisição de material/produtos/insumos e contratação de 

serviços de terceiros – Pessoa Física e Jurídica, realizados na Universidade sejam 

adotados/verificados: 

 

I. Cumprimento na íntegra  dos procedimentos e determinações estabelecidos 

pelas Leis Federais n0s 8.666/93, 3.555/00, 10520/02; Decretos Estaduais 

n0s 1261/03 e 1546/03 e demais normas e legislações pertinentes em 

vigência para validação do processo. 
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II. As dotações orçamentárias previstas para o exercício, evitando-se 

fracionamento de processos, em quaisquer das Modalidades Licitatórias, 

inclusive compra direta com dispensa de licitação.  

 

III. Padronização no âmbito da UEL, de atos e procedimentos licitatórios nas 

Unidades PROAF, HU e LPM, inclusive no tocante a habilitação da 

empresa. 

 

IV. Valores auferidos aos produtos no momento da elaboração do edital. 

 

V. Apresentação da requisição do produto, por parte do interessado, com  a 

adequada caracterização e definição do seu objeto, indicação dos recursos 

orçamentários e a respectiva motivação justificando a necessidade da 

aquisição do mesmo. 

 

Art. 2º - Os certames licitatórios, inclusive modalidade compra direta com dispensa de 

licitação e Inexigibilidade, deverão conter dentre outros quesitos legais: 

 

I. parecer técnico da unidade requisitante, devidamente motivado, indicando a 

caracterização da dispensa ou inexigibilidade;  

 

II. no mínimo 03 (três) cotações de mercado, devidamente assinada pelo 

responsável da empresa com respectivo carimbo para identificação, 

objetivando resguardar os princípios de isonomia e economicidade, para 

contratações e compra direta; 

 

III. prova de regularidade Fiscal e Seguridade Social inclusive para compra 

direta;  

 

IV. documentação comprobatória de qualificação técnica quando necessário 

(curriculum vitae, certidões, atestados de responsabilidade técnica, etc.);    

 

V. projeto básico, em caso de obras e serviços de engenharia; 

 

VI. confirmação da autenticidade de Regularidade Social e Fiscal, quando a 

documentação apresentada em certames licitatórios tiver sido obtida  via 
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Internet, especificando: data da confirmação da autenticidade, nome e 

assinatura do servidor responsável pela confirmação; 

 

VII. cópia da publicação dos Editais Licitatórios em jornais de grande circulação, 

nos casos legalmente exigidos;  

 

VIII. confirmação por escrito, do recebimento de Editais de Licitação, enviados 

por correio, e-mail ou fax pelas Unidades PROAF, HU e LPM; 

 

IX. mapa de oferta quando houver mais de uma proposta, devidamente 

assinado pela autoridade competente; 

 

X. manifestação formal devidamente motivada no processo da opção de 

escolha de proposta de preços/produtos pela(s) unidade(s) requerente(s); 

 

XI. identificação do servidor responsável pela autenticação interna de 

fotocópias de documentos que integram os processos licitatórios, postando 

data, nome/carimbo e assinatura; 

 

XII. toda documentação apresentadas nas reuniões de habilitação e julgamento 

de propostas em certames licitatórios devidamente assinada pelos membros 

da Comissão e demais participantes da reunião; 

 

XIII. envelopes de habilitação e proposta técnica e comercial devidamente 

registrados, através de protocolo, a data de recebimento, inclusive das 

propostas  enviadas via Correio, por SEDEX, AR, etc.; 

 

XIV. pareceres da Procuradoria Jurídica relativo a minutas de editais, contratos, 

acordos, convênios e aditivos; 

 

Art. 3º - Toda a documentação pertinentes a aquisição de material/produtos/insumos e 

contratação de serviços de terceiros – Pessoa Física e Jurídica, deverão compor 

processo administrativo, devidamente protocolado, sendo toda a sua documentação 

autuada  e numerada seqüencialmente, de conformidade com a ordem cronológica 

dos fatos. 
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Art. 4º - O início da aquisição de material/produtos/insumos e contratação de serviços de 

terceiros – Pessoa Física e Jurídica ocorrerá somente após a  autorização da 

autoridade competente para abertura do certame licitatório e/ou compra direta, 

observando-se a necessidade da identificação do autorizador e a data da 

autorização.  

 

Art. 5º - Que seja agilizado a tramitação de processos licitatórios, objetivando evitar que 

ocorram o vencimento da validade de propostas das empresas participantes antes 

da homologação do certame. 

 

Art. 6º - Que sejam rigorosamente observados e cumpridos pela Comissão de licitação os 

dispositivos e determinações estabelecidas em Edital convocatório. 

 

Art. 7º - Que sejam aplicadas, por escrito, sanções e/ou penalidades previstas em Edital e 

Contrato Administrativo para as empresas vencedoras de certames que não 

cumpram as cláusulas e condições propostas em licitação. 

Art. 80 - Que sejam publicados em Diário Oficial do Estado – DOE, resumo dos atos relativos 

a dispensa e inexigibilidade, editais licitatórios, contratos, aditamentos e outros 

quando couber. 

 

Art. 9º - Que nenhum serviço e/ou compra poderá ser efetuado sem o prévio empenho. 

 

Art. 10 - Para as compras de materiais e produtos destinados pesquisa cientifica, adotar os 

procedimentos estabelecidos na Instrução de Serviço n0 005/2003 – PROAF, 

informando também o número de cadastro do projeto de pesquisa na PROPPG. 

 

Art.11 - A presente Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA,  30 de agosto de 2005 

 

 

 

      Moacyr Eurípedes Medri  

     Pró-Reitor de Administração e Finanças 


