
 

 PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO: Participação de Discente Stricto Sensu em 
Evento Técnico-científico Âmbito Nacional – com recursos Proap ou não 

CONTRATAÇÃO POR: Inexigibilidade de Licitação - IL 

RESOLUÇÕES E NORMATIVAS: Instrução Normativa 005/2019/PROAD, Resolução 30/2010/CONSUNI, , 

Instrução Normativa 0002/2017, Resolução 007/2012/CONSUNI e Instrução Normativa 03/2019/SEA-SC, IN 

011/2019/PROAD. 

 

Responsável Documentos e/ou Ações 
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Processo deverá ser encaminhado no mínimo 20 dias antes da data de realização do evento, devidamente 
autuado no SGPE pelo interessado – técnico, professor ou setor responsável, incluindo a seguinte 
documentação: 

Comunicação Interna com solicitação do interessado, com a descrição do serviço a ser contratado 
devidamente justificada e autorizada pela chefia imediata e pelo Diretor de Administração (IN 
005/2019/PROAD). Quando de recursos de projeto (PAEX, PRAPEG, PROAP) deve ser autorizada também 
pelo Diretor da área e Coordenador de projeto específico. 

*Com Recurso Proap: 
Apresentar Anexo I da IN 002/2017, além do anexo VII da IN 002/2017 (quando do auxílio financeiro ou 
diárias) e/ou anexo XII da IN 002/2017 (quando da compra de passagens). 

*Sem recurso Proad: 
Justificativa da impossibilidade de utilização de recursos PROAP pela Coordenação do Programa, conforme 
disposto na Res. 030/2010 – CONSUNI. Além da comprovação de aprovação no respectivo Colegiado de 
Pós-Graduação e na Comissão de Pesquisa do Centro e homologado pelo Conselho de Centro. 
Ficha de inscrição preenchida e assinada 
Cópia do aceite e trabalho a ser apresentado 
Currículo Lattes atualizado e completo 
Comprovante de matrícula junto a Secretaria da Pós-Graduação 

Programação do evento (contendo data e horário inicial, data e horário final) 
Valor a ser pago, forma e informações para o pagamento (página do evento ou e-mail) 
Formulário de Dados para Empenho de Pessoa Jurídica com os dados fornecidos pela empresa, 
preenchido integralmente (Anexo I – Fluxo Esag). 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais Municipal, Estadual, Federal, INSS, FGTS e Trabalhista válidas. 
* Nos casos de pagamentos que totalizem até R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) por credor em 
cada mês, poderão ser dispensadas as certidões de regularidade fiscal Estadual e Municipal e substituídas 
pela declaração do Diretor de Administração, na forma do Anexo IV da IN 005/2019/PROAD 

Cópia do contrato/convênio, planilha de controle financeiro e orçamentário, quando for recurso de 
convênio. 
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Verificação da apresentação da documentação, conforme disposto na IN 005/2019/ PROAD e no presente 
fluxo de atividades, sendo que na falta de algum documento, o processo será devolvido ao interessado 
para adequação. 

Consulta da situação do fornecedor a ser contratado no Portal do Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas – CEI 
Gerar no Sistema de Contratos da UDESC - SICON numeração de contrato, quando for o caso, e preencher 
a minuta contratual 
Preenchimento da "Autorização de Empenhamento" e a justificativa dada pelo requisitante, de forma 
ampla e clara, na tela do Sistema SIGEOF. 
Juntar ao processo o formulário SIGEOF “Autorização de Empenhamento”, após aprovação na 
triagem/PROPLAN. 

Preenchimento do Check List na forma do Anexo I da IN 005/2019/PROAD e assinatura digital do 
responsável do Compras. 

Encaminhamento à PROJUR para análise. Fica dispensada a tramitação na PROJUR de processos de 

inexigibilidade de licitação regulados pelas:  I. Resolução nº 013/2011 – CONSAD; II. Resolução nº 
371/2005/CONSUNI (PRODIP); III. Resolução 22/2010/CONSUNI (PROEVEN) 
Após enquadramento, emitir lauda e anexar ao processo 
Encaminhamento do processo à CPROR/PROPLAN ou SECORE/CIPI (casos de convênio) para execução do 
empenho 



 

Após retorno, coletar assinatura do Diretor Geral e Administrativo na Nota de Empenho e do Diretor 
Geral na lauda de publicação. 
Publicação da lauda no Diário Oficial do Estado - DOE e anexar ao processo.  
Publicação e ativação – SICON, quando houver contrato. 
Envio à CLC da lauda do DOE, para publicação no e-sfinge, conforme disposto na IN 005/2019/PROAD. 
Devolução do Processo Aprovado ao interessado para contratação do serviço e emissão de documento 
fiscal 

I n t e r e
 

Contratação/execução do serviço. 
Após a execução do serviço: Solicitar emissão de documento fiscal e demais documentos  e em se 
tratando de Empenho ORDINÁRIO, inserir inserir solicitação de Pagamento no Processo conforme 
orientações publicadas em: https://www.udesc.br/esag/financas/pgtofornecedores, certificar, 
observar quais documentos acompanham a nota fiscal/fatura/recibo conforme as normas vigentes e as 
disposições apresentadas na verificação - itens a) até n), listados na Coordenação de Finanças e Contas 
– CFIC (abaixo) e encaminhar o Processo para a UDESC/ESAG/CFIC para pagamento. 
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Recebimento do Processo e verificação da documentação observando as normas vigentes e o disposto 
na IN 011/2019/PROAD, IN 02/2017/PROPPG, ou normativa especifica para cada caso; se ocorrer 
irregularidade, a Coordenadoria de Finanças e Contas encaminhará o Processo à origem: 

No Caso de pagamento de auxílio financeiro a estudantes o documento a ser entregue 
certificado/assinado no SGPe pelo Professor responsável pelo discente deverá ser a solicitação de auxílio 
(Res; 30/2010/CONSUNI, Res. 07/2012/CONSUNI, IN 002/2017/PROPPG). 

Quando não se tratar de auxílio e o documento emitido for nota fiscal ou recibo, verificar os itens abaixo: 
a. Verificar se os documentos fiscais (notas fiscais, recibos, faturas) foram emitidos com destinatário 
correto; o destinatário que deverá constar nos referidos documentos é: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC/CNPJ 83891283/0001-36. 

b. O documento fiscal tem que ser emitido com data posterior à data de emissão da nota de empenho. 
c. A nota de prestação de serviço deve ser emitida com data correspondente ao mês de pagamento. 
d. As Notas Fiscais ou documentos comprobatórios de despesas referentes aos recursos financeiros de 
Convênios Federais devem ter a identificação do Convênio com seu respectivo número e ano (Ex: 
Prodocência 005/2008). 
e. O documento fiscal (nota/recibo/fatura) tem que ser certificado com data igual ou posterior à data de 
emissão do mesmo. 

f. Para os casos de serviços prestados por ME e EPP optantes pelo Simples Nacional, deverá constar na 
documentação: I) alíquota aplicável na retenção do ISS informada no documento fiscal; II) destaque no 
documento fiscal de que a empresa é optante do Simples Nacional; III) declaração original, na forma do 
Anexo IV da IN RFB nº 1.244/2012 (Modelo Anexo), assinada pelo representante legal da empresa ou tela 
de consulta do Portal do Simples Nacional: 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21 . 

g. Para os casos de prestadores de serviços que se tratam de entidades sem fins lucrativos, as notas 
fiscais/recibos/faturas devem estar acompanhadas de declaração original correspondente, na forma do 
Anexo III da IN RFB nº 1.244/2012 (Modelo anexo), assinada por um responsável legal perante a entidade. 

h. Para os casos cujos prestadores de serviços forem entidades beneficentes de assistência social o 
documento fiscal deve estar acompanhado do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-
CEBAS e declaração correspondente, na forma do Anexo II da IN RFB nº 1.244/2012 (Modelo anexo), 
assinada por um responsável legal perante a entidade. 

i. Para pagamento de inscrição em evento externo, deverá ser encaminhada com o documento fiscal cópia 
do certificado de participação do discente. Caso a empresa responsável pelo evento não emita certificado, 
deve fornecer uma declaração com os dados do evento (nome do evento, local, data) e do participante, 
informando seu comparecimento ao evento. 

j. Anexar ao documento fiscal as Certidões Negativas de Débitos do FGTS, da União, Estadual, Municipal 
e Trabalhista, válidas até a data de transmissão da SEF/SC (verificar cronograma CFIC). 
l. Nos casos de pagamentos que totalizem até R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais) por credor em 
cada mês, poderão ser dispensadas as certidões de regularidade fiscal da Fazenda Estadual e Municipal, 
devendo ser encaminhada declaração original do Diretor de Administração, na forma do Anexo IV da IN 
005/2019/PROAD. 

Emitir no Sistema de Gerenciamento Orçamentário e Financeiro - SIGEOF e anexar ao processo a consulta 
da situação do fornecedor devidamente assinada, relacionando as CNDs vigentes na data de pagamento 
prevista no Calendário Oficial da SEF/SC. 
Emitir e anexar ao processo de pagamento a Ordem de Pagamento devidamente aprovada no SIGEOF e 
Autorização de Pagamento - SIGEOF. 

https://www.udesc.br/esag/financas/pgtofornecedores
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21


 

Verificar se a Nota de Empenho está assinada pelos Diretores.. 

Verificar se a Lauda foi juntada ao Processo. 

Executar os procedimentos de cadastro no sistema SIGEF para pagamento, dos documentos fiscais e 
respectivas retenções: Certificação de documentos, liquidação com as devidas retenções, preparação de 
pagamento e confecção de ordem bancária. 

Encaminhamento da documentação para anuência e assinatura do Diretor Geral e Diretor Administrativo. 
Transmissão das ordens bancárias obedecendo as datas estabelecidas no cronograma de transmissão da 
Secretaria de Estado da Fazenda – SEF/SC. 
Encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade – CCON, até a última data de pagamento, cópias das 
notas fiscais com retenções de ISS, de Prefeituras que determinem a obrigatoriedade de utilização 
do livro eletrônico. 

Finalizado o pagamento a CFIC deve juntar ao processo: 
- Autorização de pagamento e Ordem de Pagamento; 

- Ordem Bancária digitalizada. 

Encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade a documentação de pagamento digital e física, se for o 
caso. 

Em casos de apontamento de restrição a CFIC repassará ao interessado para regularização informando o 
prazo de atendimento da solicitação. 

Realizar baixa do pagamento no SIGEOF/UDESC. 

Caso a contratação autorizada não seja realizada, o Processo deverá retornar ao  Setor de Compras para 
solicitar o estorno do empenho, com a devida justificativa, para posterior execução nos sistemas e inserção 
da Nota de Estorno ao Processo. 

 
 


