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RECOMENDAÇÃO 001/2021 
PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS QUE 

NÃO POSSUEM PROCESSO LICITATÓRIO 
 
 
Art. 1º Todas as compras a serem realizadas pelo Poder Executivo do 
Município de Bela Vista do Toldo, deverão ser centralizadas na Secretaria 
Municipal de Administração, e deverão ser precedidas de solicitação formal, 
através de um documento denominado “SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E 
SERVIÇOS” (Anexo I desta recomendação) iniciando-se assim a fase interna 
do procedimento. 
 
Art.2º A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS deve ser preenchida de 
forma detalhada pelo setor solicitante conforme orientações: 
 
Item 1. SETOR SOLICITANTE: Nome da Secretaria Municipal que esta 

realizando a solicitação.  

 

Item 2. DESCRIÇÃO DO OBJETO: deverá conter a descrição pormenorizada 

do material/serviços a serem adquiridos, quantidade, valor unitário estimado e 

valor total. 

 

Item 3. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA: descrever de forma clara e 

objetiva a necessidade da compra/serviço e a que se destina. 

 

Item 4. INDICAÇÃO DO RECURSO: Informar a qual recurso deseja vincular a 

compra/serviço. 

 

Item 5. OBSERVAÇÕES: A solicitação de compras deverá indicar, neste 

campo quando houver a intenção do solicitante pelas modalidades de dispensa 

ou inexigibilidade de licitação, porém ficando a decisão pela modalidade ou 

forma de aquisição, a cargo da Secretaria de Administração do Município. 

 

Item 6. SOLICITANTE: dados do responsável pela solicitação contendo nome, 

cargo, matricula e assinatura.  

 

Item 7. AUTORIZAÇÃO: dados do responsável pela autorização nome, cargo, 

matricula e assinatura. 

Art. 3º A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS deverá ser autorizada e 
assinada pelo Secretário Municipal solicitante, ou por pessoa formalmente 
designada por ele, e ser dirigida para a Secretaria Municipal de Administração 
do Município. 
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Parágrafo único. A Solicitação de Compras e Serviços prevista no caput, 
deverá estar devidamente preenchida e assinada e vir acompanhada dos 
seguintes documentos: 
 
I – Mínimo 03 (três) orçamentos/cotações; 
 
Art. 4º. Os orçamentos descritos no inciso I, do parágrafo único, do art. 3º desta 
recomendação serão analisados pela Secretaria de Administração, que os 
validará ou não, levando-se em consideração os seguintes aspectos: 
 
I. - Descrição completa do produto com código, se for o caso; 

 
II. – Identificação clara do responsável pela emissão do orçamento, bem como 

sua respectiva assinatura, salvo se emitido por meio eletrônico, hipótese 
em que deverá vir acompanhado da cópia do e-mail do solicitante ou 
digitalizado contendo a respectiva assinatura; 

 
III. – Prazo e validade do orçamento; 
 
IV. – As informações da empresa (abaixo), podendo ser em carimbo, 

cabeçalho ou rodapé: 
 
a) CNPJ; 
b) Endereço da sede da empresa; 
c) Telefone; 
d)  E-mail; 
e) Razão Social; 
f) Nome fantasia. 
 
Art. 5º Constatando-se a inconformidade nos orçamentos serão solicitadas as 
devidas correções ou a substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias sob 
pena de descartar o orçamento. 
 
Art. 6º A pesquisa de preço de mercado, objetiva o levantamento do preço 
estimado de sua aquisição, em, no mínimo 03 (três) estabelecimentos 
diferentes. 
 
§ 1º Caso haja limitação de mercado, poderá ser dispensado o levantamento 
de preço em 03 (Três) estabelecimentos, desde que devidamente justificado. 
 
§ 2º O solicitante assumirá toda responsabilidade/validade sobre a 
autenticidade das cotações e/ou justificativas quanto às limitações de mercado. 
 
§ 3º Poderá a Secretaria de Administração fazer cotações extras para fins de 
verificação de compatibilidade de preços com o de mercado, bem como 
verificar, nas mais diversas formas e técnicas, se a empresa realmente existe e 
atua no objeto pretendido. 



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO 

CNPJ: 01.612.888/0001-86 

HOME PAGE: www.pmbvt.sc.gov.br 

 

 

Rua Estanislau Schumann, 839 Centro 
Fone (47) 3629 0066 – CEP 89.478-000 

Bela Vista do Toldo – SC 

 
Art. 7º Após realização das etapas anteriores e encaminhada a SOLICITAÇÃO 
DE COMPRAS E SERVIÇOS para a Secretaria de Administração esta 
procederá de acordo com o Art. 72 da Lei 14.133/2021. 
 

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos 
de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com 
os seguintes documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o 
caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de 
referência, projeto básico ou projeto executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na 
forma estabelecida no art. 23 desta Lei; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, 
que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de 
recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os 
requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço; 

VIII - autorização da autoridade competente. 

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta 
ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à 
disposição do público em sítio eletrônico oficial. 

 
 

 

 

ANEXO I  
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SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS 

1. SETOR SOLICITANTE 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Especificação Quantidade Valor Estimado 

   

   

   

   

   

   

Valor Total  

3. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INDICAÇÃO DO RECURSO: 

5. OBSERVAÇÕES: 

 

 

6. SOLICITANTE 

Assinatura: _______________________________ 

Nome:  
Cargo e matricula: 

Data solicitação: ____/______/________ 

 

7. AUTORIZAÇÃO: 

Assinatura: _____________________________ 

Nome:  
Cargo e matricula: 

Data autorização: _____/______/________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


