UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
GABINETE DO REITOR
PORTARIA NORMATIVA Nº 20, DE 17 DE AGOSTO DE 2021.
Altera dispositivos da Portaria Normativa nº
08, de 13 de agosto de 2014, quanto ao manual
de concessão e de prestação de contas de
auxílio financeiro a pesquisador.
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 33, e
CONSIDERANDO:
- o disposto no inciso II e no § 1º do artigo 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º Os itens 6.7.1 e 6.7.2 (alínea a) passam a vigorar com a seguinte redação:
“6.7.1 - Antes de autorizar o fornecimento bens ou serviços com valor superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), o pesquisador deve verificar se a empresa fornecedora é
considerada apta nos cadastros fiscais públicos acessíveis pela internet e anexar as certidões à
Nota Fiscal emitida pela empresa:
Regularidade do Empregador perante o FGTS
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
6.7.2 - A cotação prévia de preços nas compras e contratações será dispensável:
a) quando o valor das compras ou contratações de serviços for inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço ou ainda para
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizados conjunta e
concomitantemente; e...”
Art. 2º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos itens 6.7.1 e
6.7.2, do artigo 1º, deverão ser observados:
I - o somatório do que for despendido no projeto aprovado; e
II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais
aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.
Art. 3º Esta Portaria Normativa entra em vigor em 1º de setembro.
Prof. ALFREDO MACEDO GOMES
- Reitor -
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