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ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2008-PRA 
 

 

O Pró-Reitor de Administração da Universidade Federal do 

Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto e 

Regimento Geral da UFPR, e consoante às normas que regem os 

procedimentos de compras e/ou serviços no âmbito do poder 

público e, 
 

 considerando a necessidade de adequar as compras e serviços, de forma 

planejada e ágil;  

 considerando a necessidade dos procedimentos de compras, obras e 

serviços, dentro das normas legais que regem os processos licitatórios; 

 considerando os vários apontamentos da CGU e TCU de irregularidades 

nos procedimentos de compras e/ou serviços, com referência a 

realização de despesas sem procedimento licitatórios, pagamentos 

antecipados, etc; 

 

                  DETERMINA QUE: 

 

1. Todos os procedimentos de compras e serviços comuns, serão 

realizados mediante processo de licitação, na modalidade de pregão 

eletrônico na forma da lei, não se admitindo mais a realização na 

modalidade de Convite. 

 

2. No caso do item acima, se porventura o objeto a ser licitado 

motivadamente justifique a adoção de modalidade diversa do pregão 

eletrônico, o interessado juntará ao processo a justificativa 

fundamentada para análise prévia da Pró-Reitoria de Administração. 

 

3. Não se validará mais licitação na modalidade de Convite, com menos de 

três propostas classificadas e válidas para a adjudicação e homologação, 

ressalvadas as hipóteses de limitação de mercado ou manifesto 

desinteresse dos convidados, circunstâncias estas que devem ser 

justificadas no processo de licitação, devendo as Comissões de licitação 

atender o disposto na súmula n. 248 do TCU. 

 

4. Todas as solicitações de licitação na modalidade de Convite deverão ser 

encaminhadas à Central de Compras com antecedência mínima de 60 
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(sessenta) dias, a fim de garantir que se caso alguma licitação resultar 

fracassada, haja tempo hábil para repetição do convite. 

 

5. Todas as situações de despesas com dispensa de licitação, com base no 

Artigo 24, Inciso IV da lei 8.666/93, (SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA), por fatos decorrentes de falta de planejamento, ou não 

atendimento das condições acima, serão abertos processos de apuração 

de responsabilidade,  na forma da lei.  

  

6. É expressamente proibido qualquer pagamento antecipado de 

empenhos, visto que tal procedimento contraria dispositivo legal. Se por 

ventura for constatada a ocorrência de tal evento, será instaurado 

processo de apuração de responsabilidade.  

 

 

Gabinete do Pró-Reitor, 29 de agosto de 2008 

 

 

Prof. Dr. Flavio Zanette 

Pró-Reitor de Administração                                 
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