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“Art. 51. As unidades gestoras integrantes do Sisg adotarão o sistema 
de dispensa eletrônica, nas seguintes hipóteses:

I - contratação de serviços comuns de engenharia, nos termos do 
disposto no inciso I do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993;
II - aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos 
do disposto no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993; e 
III - aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos 
os serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso 
III e seguintes do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, quando 
cabível.

§ 1º Ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia regulamentará o funcionamento do sistema de dispensa 
eletrônica.
§  2º A obrigatoriedade da utilização do sistema de dispensa eletrônica 
ocorrerá a partir da data de publicação do ato de que trata o § 1º.”

Até o momento não há ato do Ministério da Economia regulamentando 
o funcionamento do sistema de dispensa eletrônica, porém, há 
comunicado impondo uma solução intermediária, através da Cotação 
Eletrônica:

“A Secretaria de Gestão do Ministério da Economia comunica aos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais, que a 
“cotação eletrônica” deverá ser utilizada no caso de dispensas de 
licitação prevista no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, nos 
termos da Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, até que o 
Sistema de Dispensa Eletrônica, disciplinado pelo Decreto nº 10.024, 
de 2019, seja implementado.”

Publicado em 25 de Outubro de 2019.

Mais detalhes no link: https://www.comprasgovernamentais.gov. 
br/index.php/noticias/1191-comunicado-importante-cotacao-
eletronica

Assim, de forma a atender ao comunicado do Ministério da Economia, enquanto 
o sistema de Dispensa Eletrônica (Decreto 10.024/2019) ainda não está vigente, 
este Setor de Compras/CMP elaborou Procedimento Operacional (PO) temporário 
para contratações amparadas pelo Art. 24, Inc. II da Lei 8666/93, a ser seguido por 
todas as Unidades da UFBA:

Procedimento Operacional temporário para 
Compras amparadas pelo Art. 24, II da Lei 
8666/93:
Regulamentações recentes sobre o tema: Decreto 10.024/2019, vigente desde 
28/10/2019:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24iii
https://www.gov.br/compras/pt-br/index.php/noticias/1191-comunicado-importante-cotacao-eletronica
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Assim, de forma a atender ao comunicado do Ministério da Economia, enquanto 
o sistema de Dispensa Eletrônica (Decreto 10.024/2019) ainda não está vigente, 
este Setor de Compras/CMP elaborou Procedimento Operacional (PO) temporário 
para contratações amparadas pelo Art. 24, Inc. II da Lei 8666/93, a ser seguido por 
todas as Unidades da UFBA:

OBS: A Cotação Eletrônica se aplica apenas para aquisição de bens/materiais 
(CATMAT) de pequeno valor.
A Contratação de Serviço (CATSER) de pequeno valor continuará sendo feito 
por Dispensa na forma convencional.

1- Unidade interessada encaminha e-mail para a CMP constando no corpo do
e-mail:

a) Solicitação de abertura de processo de dispensa de licitação,
devidamente justificada, para aquisição de bens/materiais via Cotação 
Eletrônica (conforme Art.24, inciso II, Lei 8.666/93);
b) Objeto da dispensa de licitação;
c) Nome, Cargo e CPF do Responsável pela Cotação na Unidade (Para
divulgação no SIDEC).

A Unidade deverá anexar ao e-mail os seguintes documentos (em formato PDF):
d) Projeto Básico da Contratação (Modelo Padrão a ser editado pela Unidade e
inserido também na Cotação Sidec)
e) 3 Pesquisas de Preços de Mercado por Item (Base para formação do valor estimado 
da Cotação Eletrônica)

➢ IN 03/2017, que altera a IN 05/2014: Art. 2º:
“A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes 
parâmetros:
I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico http://
paineldeprecos.planejamento.gov.br;
II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou
concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa
de preços;
III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora
de acesso; ou
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas
não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.
§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser
utilizados de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os
previstos nos incisos I e II e demonstrada no processo administrativo
a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência.”
➢ IN 05/2014, Art. 3º:
“Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, estes
deverão receber solicitação formal para apresentação de cotação.”
➢ No caso acima, a solicitação de cotação aos fornecedores também
deverá ser anexada ao e-mail de solicitação de abertura de Processo.

f) Mapa de Preços (com determinação do valor estimado da Cotação Eletrônica).
➢ IN 03/2017, que altera a IN 05/2014: Art. 2º § 2º: “Serão utilizadas,
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como metodologia para obtenção do preço de referência para 
a contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores 
obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre 
um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais 
dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores 
inexequíveis e os excessivamente elevados”
➢ No Mapa de Preços, a Unidade deverá incluir Coluna contendo
o valor estimado para a Cotação Eletrônica e deverá informar no
rodapé da tabela a metodologia utilizada (média, mediana ou menor
valor) e afirmando que o valor estimado adotado não é inexequível
ou excessivamente elevado.

g) Requisição SIPAC autorizada pelo Dirigente com valor estimado por Item.
➢ Com valor de referência definido pela Unidade, conforme Art. 2º, §
2º da IN 03/2017.

h) Minuta de Contrato, se for o caso.
➢ Minuta de Contrato é indicada para casos de fornecimento de
materiais/bens onde haja o estabelecimento de obrigações futuras,
inclusive assistência técnica.

2 – CMP analisa a documentação, cadastra Processo Eletrônico de Dispensa 
de Licitação no SIPAC e controla o valor da dispensa (estimado), por Grupo de 
Material, em controle interno.
3 – CMP procede com o a inclusão do pedido de cotação eletrônica no SIASG/Sidec, 
na UASG 153038 e no CPF do responsável na Unidade.
4 - CMP inclui o Pedido de Cotação eletrônica no Sidec.

➢ Passo a passo para inclusão do pedido de Cotação Eletrônica no
Sidec: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/
noticias/1191-comunicado-importante-cotacao-eletronica

5 – CMP encaminha para que a Unidade analise as propostas apresentadas e adjudica 
no sistema o fornecedor escolhido pela Unidade.

➢ Em face do valor do objeto, as empresas participantes da Cotação
Eletrônica deverão ser microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas (art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto
nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07).
➢ Em caso de afastamento da exclusividade para ME/EPP, a Unidade
deverá justificar com embasamento no que diz o art. 10 do Decreto
8.538/2015.

6 – CMP anexa ao Processo eletrônico a divulgação da Cotação Eletrônica no Sidec 
com o Extrato da Adjudicação; a Proposta Vencedora e a Regularidade Fiscal do 
fornecedor adjudicado. Anexar também a comunicação com a Unidade para aceitar 
o fornecedor adjudicado.
7 – CMP Homologa a cotação eletrônica.
8 – CMP analisa documentação, homologa a Cotação Eletrônica no SIDEC, anexa
extrato da homologação ao Processo, atualiza o valor da dispensa (valor adjudicado),
por Grupo de Material, em controle interno, emite Resumo para Empenho no SIPAC
de acordo com a proposta adjudicada no Sidec e despacha Processo Eletrônico à
CCF.
9 – CCF registra empenho no SIAFI e devolve à Unidade interessada, para notificação 
ao Fornecedor e demais providências.

https://www.gov.br/compras/pt-br/index.php/noticias/1191-comunicado-importante-cotacao-eletronica



