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PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE 

DISPENSA E/OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES PARA A AQUISIÇÃO OU 

CONTRATAÇÃO DE PRODUTO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO 

EXTERIOR DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À 

PESQUISA/DESENVOLVIMENTO/INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, 

FINANCIADAS COM AUXÍLIO DA FAPESP, A SEREM REALIZADOS PELA 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS COM APOIO DA 

GERÊNCIA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.  
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Manual elaborado pela Gerência de 

Licitações, Patrimônio e Suprimentos 

da FAPESP (GLPS) com base nas 

principais normas em vigor, visando 

a padronização dos procedimentos 

administrativos internos e redução 

do tempo gasto em cada processo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A instauração e o trâmite do procedimento administrativo para análise 

de solicitação de dispensa ou inexigibilidade de licitação para aquisição de 

bens e insumos importados e a contratação de serviços de terceiros no 

exterior pela Gerência de Licitações, Patrimônio e Suprimentos, consiste na 

verificação da documentação encaminhada pelos outorgados (pesquisadores 

com projetos vigentes) enquadrando a situação nas hipóteses adequadas da 

Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante provocação e 

encaminhamento pela Gerência de Importação e Exportação da FAPESP - GIE, 

nos termos da Portaria DA nº 05/2015, de 29 de outubro de 2015. 

A Gerência de Licitações, Patrimônio e Suprimentos – GLPS é 

responsável pelo planejamento, coordenação, implementação e 

acompanhamento das atividades relacionadas à análise dos procedimentos 

supra mencionados, em primeira instância, contribuindo para a celeridade e a 

melhoria da qualidade. 

Especificamente, a Gerência de Licitações, Patrimônio e Suprimentos – 

GLPS desenvolverá atividades voltadas para a análise técnica dos processos, 

gerados a partir da provocação da Gerência de Importação e Exportação, 

mediante a legislação que trata da dispensa e da inexigibilidade para a 

aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento1 no 

                                                           
1 Definição de produtos para pesquisa e desenvolvimento - bens, insumos, serviços e obras necessários 
para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação 
tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante – Definição dada 
pela Lei nº 13.243, de 2016. 
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exterior para utilização em pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento 

de tecnologia ou inovação tecnológica no âmbito dos projetos financiados 

pela FAPESP. 

O processo decisório obedecerá aos princípios da legalidade, 

publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 

e eficiência. 

Após a análise e decisão administrativa em primeira instância pela GLPS, 

o Processo Administrativo via Pasta Marrom será encaminhado à GIE para 

ciência e providências sendo juntado no Processo Verde de Importação. Nos 

casos em que seja denegado o enquadramento na hipótese da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores, poderá o(a) outorgado(a) solicitar a 

reconsideração para a Segunda Instância – Junta Recursal, que funcionará de 

forma autônoma, vinculada diretamente ao Diretor-Presidente da FAPESP. 

À Junta Recursal compete julgar, em Segunda Instância, os recursos dos 

outorgados que tiveram suas solicitações de enquadramento denegadas pela 

GLPS e devolvidos pela GIE.  

A Junta Recursal poderá alterar o entendimento referente ao 

enquadramento realizado pela GLPS, sem a necessidade de retorno a Primeira 

Instância para convalidação. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

OBJETIVO  

 

Estabelecer os critérios para instrução e procedimentos dos processos 

administrativos que têm por objeto a importação de bens e insumos e/ou a 

contratação serviços no exterior destinados EXCLUSIVAMENTE aos Projetos de 

Pesquisas financiados pela FAPESP, atendendo ao previsto na Lei Orgânica 

Estadual nº 5.918/60 e no Decreto Estadual nº 40.132/62, que instituiu a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

 

 

APLICAÇÃO  

 

O presente Manual de Procedimentos aplica-se aos processos de auxílio 

à pesquisa desenvolvidos e financiados com apoio da FAPESP e será de 

observância obrigatória a todos os projetos científicos desenvolvidos no 

âmbito da FAPESP a contar da sua publicação. 

 

Não será aplicado o presente manual de procedimentos, para as 

compras a serem realizadas para aquisição de bens e serviços que não esteja 

diretamente vinculado aos projetos científicos. 
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Em nenhuma hipótese será aplicado este manual as aquisições de bens 

e serviços a serem utilizados pela própria FAPESP (atividade meio / 

administrativo), por falta de amparo legal. 

 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA JUNTA RECURSAL 

 

A Estrutura Administrativa da Junta Recursal será composta de 

servidores do quadro da FAPESP e dos seus respectivos suplentes, em sistema 

de colegiado de número ímpar com no mínimo 3 membros, a ser designada 

e regulamentada por ato do Diretor-Presidente. 

 

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA  

 

Instrumentos Normativos, compostos por: • Leis • Decretos • Portarias 

• Resoluções • Instruções Normativas • Circulares • Comunicados • Ordem 

interna. 

 

Instrumentos Decisórios, compostos por: • Processos autuados • 

Formulários padronizados • Ofícios • Memorandos • E-mails 

 

Entradas: • Autuação das pastas pela GIE  
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

a) Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 

1988, artigo xx, § 5º; 

 

b) Constituição do Estado de São Paulo, de 5 de outubro de 1989, artigo 123;  

 

c) Lei Federal n° 8.666/93; 

 

d) Lei Orgânica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Lei Estadual nº 5.918, de 18 de outubro de 1960);  

 

e) Decreto Estadual nº 40.132, de 23 de maio de 1962; e 

 

F) Estatutos e Normativos da FAPESP. 
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PROCEDIMENTOS 

  

 

Aspectos gerais do processo  

 

 

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS DA GLPS 

 

Competências essenciais são aquelas que envolvem uma tecnologia ou 

uma habilidade-chave que podem ser usadas em muitos produtos. Essas 

competências representam o que a organização faz melhor do que as outras 

e deve ser elemento central de sua estratégia. 

 

 

COMPETE AO GERENTE DA GLPS: 

 

Decidir, coordenar, ou delegar, bem como praticar os atos necessários 

ao controle e ao funcionamento da primeira instância de julgamento dos 

processos iniciados a partir de provocação da GIE. 

 

Competências estritamente atinentes às matérias previstas no art. 1º da 

Portaria DA nº 05/2015, de 29 de outubro de 2015, exercer as seguintes 

atividades: 

 

“Compete à Gerência de Licitações, Patrimônio e Suprimentos (GLPS) a análise da 

documentação encaminhada pelos outorgados, enquadrando a situação na hipótese 
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adequada da Lei Federal nº 8.666, de 1993, mediante provocação da Gerência de 

Importação e Exportação (GIE).” 

 

 

Sistemas de Gestão das Pastas  

 

 

Sistema de Gestão de Documentos da GLPS 

 

Permite realizar as atividades de gestão das pastas e documentos 

produzidos e recebidos, cadastramento, controle e rastreamento. 

Cadastrar as pastas e gerar informações às consultas acerca de 

movimentações das mesmas. 

 

Primeira etapa – Autuação (pela GIE): cadastrar • cadastrar: nome autuado, 

data de recebimento, • tramitar para a gerência. 

 

Segunda etapa – Instrução • cadastrar informações para iniciar o trâmite das 

pastas; • distribuir ao analista; • receber do analista devolução da distribuição, 

dos processos analisados com Relatório para o gerente. 

 

Terceira etapa - Decisão do Enquadramento • Inserir o enquadramento com 

a respectiva devolução a GIE para prosseguimento; 
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Sistema de Banco Dados Permite gerenciar o trâmite da pasta a partir 

das informações referentes às etapas de Instrução, Relatório, e Julgamento em 

primeira Instância (Decisão Administrativa do enquadramento legal). 

 

 

Ementário  

 

O ementário é a reunião da legislação afeita a uma determinada 

matéria, de modo a propiciar uma rápida consulta objetivando o 

enquadramento preciso de uma conduta estabelecida ou não em norma.  

 

Informações dadas pelo outorgado como justificativa: No Ementário, 

cada ementa corresponde a uma situação fática referente ao bem, insumo ou 

serviço solicitado pelo outorgado a ser utilizado no processo científico 

financiado pela instituição e sua respectiva aplicação à legislação vigente.  
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ANÁLISE, RELATÓRIO E DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

 

O Procedimento Administrativo objeto deste manual tem como 

finalidade apurar os enquadramentos das solicitações dos outorgados de 

pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação 

tecnológica, em projetos vigentes na FAPESP, para importação de bens, 

insumos, ou contratação de serviços no exterior por dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, mediante provocação da Gerencia Importação e Exportação.  

 

As etapas deste Procedimento Administrativo seguem dispostas abaixo 

nesta ordem: Instauração, Autuação, Instrução, Lista de Exigências, Relatório e 

Julgamento, conforme o POP`s (PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO). 

 

 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO – POP`s  

 

1. ETAPA I – INSTAURAÇÃO 

 

É a etapa em que o procedimento administrativo é iniciado de ofício 

pela GIE mediante provocação à GLPS. Deverá conter os diversos dados e 

documentos imprescindíveis à formação do processo.  
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2. ETAPA II – AUTUAÇÃO  

 

A autuação é a etapa pela qual o documento encaminhado pelo 

outorgado via GIE será enviado a GLPS, já devidamente registrado, transforma-

se em pasta administrativo, recebendo numeração única e capa padronizada 

de cor marrom, de controle da GIE. 

 

3. ETAPA III – INSTRUÇÃO  

 

É a etapa do procedimento administrativo em que é realizada a 

elucidação dos fatos narrados pelo outorgado(a) no item referente a 

justificativa do enquadramento a situação da hipótese referida pelo texto legal 

(Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores). 

 

4. ETAPA IV – LISTA DE EXIGÊNCIAS 

 

Nessa etapa, a critério da GLPS, poderá ser realizado uma solicitação 

com lista de exigências para cumprimento em até 15 dias corridos diretamente 

ao pesquisador. 

Caso sejam cumpridas as exigências pelo pesquisador será dado 

prosseguimento na análise. Não cumpridas as referidas exigências, a 

solicitação será denegada, o que não impede que o pesquisador realize nova 

solicitação posteriormente com as exigências devidamente cumpridas. 

 

5. ETAPA V – RELATÓRIO  
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É a narração de toda a apuração da instrução. Deve fazer menção a 

todo o apurado nos documentos constantes dos autos, com suas 

recomendações e sugestões da decisão a ser proferida pela autoridade 

competente. Constitui-se em uma peça meramente de opinião e de 

informação, não vinculante. 

 

6. ETAPA VI – JULGAMENTO  

 

Decisão Administrativa da GLPS. 

 

O Julgamento é a Decisão Administrativa de forma fundamentada, 

analisados os documentos e informações encartados aos autos, em primeira 

instância, que determina a aplicação ou não da dispensa ou inexigibilidade de 

licitação do pedido de importação do bem, insumo ou da contratação do 

serviço solicitado pelo outorgado. 

Da decisão proferida em primeira instância caberá recurso à Junta 

Recursal, em segunda instância, no prazo de até 30 dias, a contar do 

recebimento da negativa da aplicação do enquadramento legal, que será 

informado pela GIE ao outorgado solicitante, após o recebimento dos autos 

da GLPS. 

 

7. ETAPA VII – ARQUIVAMENTO 

 

 Após a análise e julgamento das solicitações, as pastas marrons serão 

juntadas nos respectivos volumes do processo verde de importação do 

pesquisador: 

- após término ou cancelamento da importação ou da contratação do serviço; 
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- após decorrido o prazo para encaminhamento de recurso referente a 

negativa da aplicação do enquadramento legal apontada pela GLPS; 

- após negativa da aplicação do enquadramento legal emitido pela Junta 

Recursal. 
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PRINCIPAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL 

Brasília, 5 de outubro de 1988 

 

CAPÍTULO VII 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte: 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações. 
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LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA LICITAÇÃO 

SEÇÃO I 

 

 

Das Modalidades, Limites e Dispensa 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

 

XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e 

desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% 

(vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do 

art. 23; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial: 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 

único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à 

autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo 

de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela 

Lei nº 11.107, de 2005) 

 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos: 

 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 

dispensa, quando for o caso; 

 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

 

III - justificativa do preço. 

 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 

serão alocados.  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 

 

AGÊNCIA DE FOMENTO A PESQUISA 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9648cons.htm#art26iv
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

9 de julho de 1947 

 

 Artigo 123 - O amparo à pesquisa científica será propiciado pelo Estado, por 

intermédio de uma Fundação, organizada em moldes que forem estabelecidos 

por lei. 

  

Parágrafo único - Anualmente, o Estado atribuirá a essa Fundação, como 

renda de sua privativa administração, quantia não inferior a meio por cento 

do total de sua receita ordinária. 

 

LEI ORGÂNICA DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (LEI 5.918, DE 18 DE OUTUBRO DE 1960) 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo", e dá outras providências  

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  

 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:  

 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação prevista no 

artigo 123 da Constituição Estadual de 1947 para amparo à pesquisa científica, com 

a denominação de "Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo", de 

duração indeterminada, sede e foro na Capital do Estado de São Paulo.  

 

FINALIDADES:  
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Artigo 2º - É finalidade da Fundação o amparo à pesquisa científica no Estado de 

São Paulo.  

 

Artigo 3º - Para consecução de seus fins compete à Fundação:  

 

I - custear, total ou parcialmente, projetos de pesquisas, individuais ou 

institucionais, oficiais ou particulares, julgados aconselháveis por seus órgãos 

competentes;  

 

II - custear parcialmente a instalação de novas unidades de pesquisa, oficiais ou 

particulares;  

 

III - fiscalizar a aplicação dos auxílios que fornecer, podendo suspendê-los nos 

casos de inobservância dos projetos aprovados;  

 

(*) Publicada no D.O.E. de 20 de outubro de 1960  

 

IV - manter um cadastro das unidades de pesquisas existentes dentro do Estado e 

seu pessoal e instalações;  

V - manter um cadastro das pesquisas sob seu amparo e das demais no Estado;  

 

VI - promover periodicamente estudos sobre o estado geral da pesquisa em São 

Paulo e no Brasil, identificando os campos que devam receber prioridade de 

fomento;  

 

VII - promover o intercâmbio de pesquisadores nacionais e estrangeiros, através da 

concessão ou complementação de bolsas de estudos ou pesquisas, no País ou no 

exterior;  

 

VIII - promover ou subvencionar a publicação dos resultados das pesquisas.  
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Artigo 4º - É vedado à Fundação:  

 

I - criar órgãos próprios de pesquisas;  

 

II - assumir encargos externos permanentes de qualquer natureza;  

 

III - auxiliar atividades administrativas de instituições de pesquisas.  

 

RECURSOS  

 

Artigo 5º - Constituirão os recursos da Fundação:  

 

I - a parcela que lhe for atribuída pelo Estado em seus orçamentos anuais;  

 

II - rendas de seu patrimônio;  

 

III - saldos de exercício;  

 

IV - doações, legados e subvenções;  

 

V - as parcelas que lhe forem contratualmente atribuídas dos lucros decorrentes da 

exploração de direitos sobre patentes resultantes de pesquisas feitas com seu 

auxílio.  

 

Parágrafo único - A Fundação deverá aplicar recursos na formação de um 

patrimônio rentável.  

 

ORGANIZAÇÃO:  

 

Artigo 6º - A Fundação contará com os seguintes órgãos:  
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I - Conselho Superior;  

 

II - Conselho Técnico-Administrativo; e  

 

III - Assessoria Científica.  

 

Do Conselho Superior  

 

Artigo 7º - O Conselho Superior compor-se-á de 12 (doze) membros.  

 

    § 1º - Seis (6) membros serão livremente escolhidos pelo Governo do Estado 

entre pessoal de ilibada reputação e alta cultura.  

 

    § 2º - Três (3) membros serão escolhidos pelo Governo do Estado entre os 

indicados em listas tríplices pela Universidade de São Paulo.  

 

    § 3º - Três (3) membros serão escolhidos pelo Governo do Estado dentre os 

indicados em listas tríplices apresentados conjuntamente pelos demais Institutos de 

Ensino Superior e de Pesquisa, oficiais ou particulares, em funcionamento no Estado 

de São Paulo.  

 

Artigo 8º - O mandato de cada Conselheiro será de 6 (seis) anos, podendo ser 

renovado uma única vez.  

 

    § 1º - Cada 2 (dois) anos será renovado 1/3 (um terço) do Conselho.  

 

    § 2º - O primeiro Conselho nomeado pelo Governo será composto por 3 (três) 

turmas, com mandatos de respectivamente 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) anos.  

 

    § 3º - A falta, justificada ou não, a duas reuniões em um mesmo ano implicará 

na perda automática do mandato.  
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    § 4º - A função de Conselheiro não será remunerada.  

 

Artigo 9º - Compete ao Conselho Superior:  

 

I - elaborar e modificar os Estatutos que disciplinarão o funcionamento da 

Fundação, submetendo-os à aprovação do Governo do Estado;  

 

II - elaborar e modificar o Regimento Interno, bem como resolver os casos 

omissos;  

 

III - determinar a orientação geral da Fundação;  

 

IV - aprovar os planos anuais de atividades, inclusive proposta orçamentária, 

elaborados pelo Conselho Técnico-Administrativo, em obediência àquela 

orientação;  

 

V - julgar, em fevereiro de cada ano, as contas do ano anterior e apreciar os 

relatórios;  

 

VI - orientar a política patrimonial e financeira da Fundação, dentro de suas 

disponibilidades;  

 

VII - deliberar sobre provimento e remuneração dos cargos administrativos da 

Fundação; e  

 

VIII - fixar o número e determinar a remuneração dos Assessores Científicos.  

 

    § 1º - O Conselho reunir-se-á ordinariamente trimestralmente e 

extraordinariamente tantas vezes quantas julgadas necessárias.  
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    § 2º - Os Diretores poderão ser convocados para participar das reuniões do 

Conselho Superior, sem direito a voto.  

 

Artigo 10 - O Presidente e o Vice-presidente da Fundação serão nomeados pelo 

Governo do Estado em lista tríplice indicada pelo Conselho Superior dentre os seus 

componentes.  

 

Artigo 11 - Serão atribuições e deveres do Presidente, além das que o Conselho 

lhe atribuir:  

 

a) representar a Fundação ou promover a representação em Juízo ou fora dele;  

 

b) convocar o Conselho Superior;  

 

c) presidir as reuniões do Conselho Superior.  

 

Artigo 12 - Em seus impedimentos ou ausências, o Presidente será substituído pelo 

Vice-presidente.  

 

Parágrafo único - Vagando-se a Presidência, o Vice-Presidente assumirá o cargo e 

convocará dentro de 30 (trinta) dias o Conselho Superior para a elaboração da lista 

tríplice (artigo 10).  

 

Do Conselho Técnico-Administrativo:  

 

Artigo 13 - O Conselho Técnico-Administrativo será constituído por 1 (um) 

Presidente e por 2 (dois) Diretores, dos quais um exercerá a função administrativa e 

financeira da Fundação, e o outro, a função técnico-científica.  

 

Parágrafo único - Os membros do Conselho Técnico-Administrativo serão 

escolhidos pelo Governo, em lista tríplice organizada pelo Conselho Superior.  
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Artigo 14 - São atribuições do Conselho Técnico-Administrativo:  

 

  a) dar estrutura administrativa à Fundação, fixando o regime de trabalho e 

atribuições do pessoal em regimento interno que será submetido à apreciação e 

aprovação do Conselho Superior;  

 

  b) deliberar sobre os pedidos de concessão de auxílio ad referendum do Conselho 

Superior;  

 

  c) organizar o plano anual da Fundação e submetê-lo ao Conselho Superior;  

 

  d) organizar a proposta orçamentária anual e submetê-la ao Conselho Superior;  

 

  e) propor ao Conselho Superior o número de assessores, sua distribuição pelos 

vários setores de especialidades e sua remuneração;  

 

  f) autorizar o contrato dos Assessores Técnico-Científicos;  

 

  g) propor o plano de salários dos servidores da Fundação; e  

 

  h) elaborar o relatório anual das atividades da Fundação, em especial sobre os 

auxílios concedidos e os resultados das pesquisas e providenciar a sua divulgação, 

após aprovação do Conselho Superior.  

 

Artigo 15 - Ao Diretor Administrativo serão subordinados diretamente os serviços 

de secretaria, contabilidade e finanças.  

 

 

Da Assessoria Científica  
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Artigo 16 - Compete à Assessoria Científica:  

 

I - analisar os pedidos de auxílio que lhe forem encaminhados pela Diretoria;  

 

II - orientar e auxiliar o Conselho Técnico-Administrativo no cumprimento do 

disposto nos itens III, IV, V, VI e VII do artigo 3º;  

 

III - reunir-se periodicamente para promover o melhor entrosamento de suas 

atividades e a formação de um espírito de equipe indispensável à obtenção das 

altas finalidades da Fundação.  

 

    § 1º - Na Assessoria Técnico-Científica deverão estar representados os diversos 

setores de pesquisas das ciências e da tecnologia.  

 

    § 2º - O Conselho Técnico-Administrativo deverá dar ciência à Assessoria 

Científica das decisões que digam respeito a casos em que tenha intervido, 

cabendo aos assessores recurso ao Conselho Superior, por intermédio do Diretor 

Científico.  

 

    § 3º - A Assessoria Científica poderá representar à Diretoria a necessidade de 

recorrer a auxílio técnico externo em casos especiais.  

 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

Artigo 17 - As despesas com a administração, inclusive com ordenados de 

Diretores e Assessores e salários dos funcionários, não poderão ultrapassar de 5% 

(cinco por cento) do orçamento da Fundação.  

 

Artigo 18 - O Governo do Estado deverá tomar as providências necessárias à 
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instituição da Fundação no prazo de 90 (noventa) dias.  

 

Parágrafo único - Os Diretores Administrativo e Científico e demais funcionários 

administrativos, bem como os assessores técnicos, só serão admitidos quando a 

Fundação estiver em condições de funcionar.  

 

Artigo 19 - Ficam revogados os artigos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da Lei 

nº 5.151, de 7 de janeiro de 1959, passando o artigo 3º dessa mesma lei a vigorar 

com a seguinte redação:  

 

"Artigo 3º - São declarados Instituições de Pesquisa do Estado, os seguintes 

órgãos:  

 

I - Instituto Agronômico;  

 

II - Instituto Biológico;  

 

III - Instituto Adolfo Lutz;  

 

IV - Instituto Butantan;  

 

V - Instituto Pasteur;  

 

VI - Instituto de Botânica;  

 

VII - Instituto de Pesquisas Tecnológicas;  

 

VIII - Instituto Oceanográfico;  

 

IX - Instituto Geográfico e Geológico;  
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X - Instituto Astronômico e Geofísico;  

 

XI - Instituto de Eletrotécnica;  

 

XII - Instituto Zimotécnico;  

 

XIII - Instituto de Administração;  

 

XIV - Museu Paulista;  

 

XV - Departamento de Zoologia;  

 

XVI - Departamento da Produção Animal;  

 

XVII - Instituto de Cardiologia;  

 

XVIII - Serviço Florestal;  

 

XIX - Departamento de Estatística do Estado;  

 

XX - Divisão de Economia Rural do Departamento da Produção Vegetal;  

 

XXI - Instituto de Pesquisas "Clemente Ferreira" da Divisão do Serviço de 

Tuberculose;  

 

XXII - Instituto de Medicina Tropical de São Paulo; e  

 

XXIII - Centro de Medicina Nuclear".  

 

Artigo 20 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.  
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Artigo 21 - Revogam-se as disposições em contrário.  

  

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 18 de outubro de 1960.  

 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 

 

DECRETO Nº 40.132, DE 23 DE MAIO DE 1962  

 

Aprova os Estatutos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO, GOVERNADOR DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais,  

 

Decreta:  

 

Artigo 1º - Ficam aprovados, nos termos do item I do artigo 9 da Lei nº 

5.918, de 18 de outubro de 1960, os Estatutos da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo, baixados com o presente decreto.  

 

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 23 de maio de 1962.  

 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO  
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DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

A Lei Federal 8.666/93, também conhecida como o Estatuto de 

Licitações, regulamentou o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública e 

ainda dá outras providências.  

  As contratações feitas pelo Poder Público devem ter como 

procedimento obrigatório (regra geral) a licitação, que terá por objetivo 

assegurar que será selecionada sempre a melhor proposta com as melhores e 

mais vantajosas condições para a Administração, salvaguardando, também, o 

direito à concorrência igualitária entre os participantes do certame, a 

publicidade dos atos, assegurando a transparência e probidade do mesmo, 

etc.  

  A obrigatoriedade de licitação é, inclusive, mandamento da Constituição 

Federal, contido no inciso XXI do artigo 37, senão vejamos, “in verbis”: 

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte:  

XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de 



 

 

 

P á g i n a  | 30 

 

 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá 

as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 

à garantia do cumprimento das obrigações.” 

 Dentro deste diploma legal, também estão contempladas as exceções 

ao procedimento licitatório, sendo que dentre elas temos as hipóteses de 

dispensa de licitação que estão relacionadas no art. 24 (relação taxativa, 

licitação dispensável), bem como as hipóteses de inexigibilidade de licitação 

que estão relacionadas no art. 25 (relação exemplificativa). Trata-se de 

situações distintas justificadoras da exclusão do procedimento licitatório. 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Na dispensa existe a possibilidade de competição, entretanto, a lei 

faculta a dispensa do processo licitatório deixando a decisão à Administração, 

no exercício de sua competência discricionária. 

  No caso da pesquisa científica, houve a inclusão do inciso XXI, no art. 

24 da Lei de Licitações, pela Lei Federal nº 9.648/98 que posteriormente teve 

sua redação alterada pela Lei nº 13.243/2016, e tem vigência com a seguinte 

redação: 
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“XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa 

e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de 

engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea 

“b” do inciso I do caput do art. 23; (Incluído pela Lei nº 13.243, 

de 2016)” 

Não obstante, a alteração legislativa introduzida pela Lei nº 13.243/2016, 

para maior clareza, também inseriu a definição de produtos para pesquisa e 

desenvolvimento no inciso XX, do art. 4ª da Lei de Licitações que assim ficou: 

“XX - produtos para pesquisa e desenvolvimento - bens, insumos, 

serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica 

e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação 

tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela 

instituição contratante. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)” 

  A dispensa de licitação para a aquisição de produtos para pesquisa e 

desenvolvimento está contemplada dentro da exceção legal às licitações, 

devendo o processo administrativo de dispensa de licitação ser devidamente 

instruído nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93.  

A dispensa dá-se em razão das peculiaridades do objeto a ser adquirido, 

destinado à para atividade de pesquisa científica e tecnológica, 

desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, o que requer 

mobilidade e agilidade. Em decorrência disso, em alguns casos, a pesquisa 

poderia sofrer prejuízos se a aquisição de bens nela utilizados tivesse que se 

conformar aos rigores do procedimento licitatório. 

Contudo, a dispensa deve ser levada a termo somente em situações 

cuja peculiaridade seja suficiente para evidenciar que a obrigatoriedade de 

licitação pública imporia prejuízos ou gravames à pesquisa. 
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Convém lembrar que os casos de dispensa enfeixados nos incisos do 

artigo 24 da Lei nº 8.666/93 se referem à licitação dispensável, razão pela qual 

assiste à Administração competência discricionária para avaliar se ela deve 

proceder à licitação pública ou não. Em homenagem à norma programática 

prescrita na parte inicial do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, 

essa competência discricionária é norteada pelo programa de tratar a licitação 

como regra, e a dispensa como exceção. Para tanto, só é admissível dispensar 

a licitação diante de casos em que a realização dela pode causar prejuízo à 

Administração. Dessa sorte, em visto do inciso XXI do art. 24 da Lei nº 

8.666/93, a dispensa deve ser utilizada somente nos casos em que se 

vislumbrar que a licitação pública imporia prejuízos à pesquisa. 

Tema debatido brilhantemente pelo doutrinador Joel de Menezes 

Niebuhr (2011, Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública, pg. 284). 

Essa hipótese de dispensa foi prevista em razão das particularidades 

decorrentes das atividades de pesquisa, que requerem mobilidade e agilidade 

na aquisição de bens. A dispensa licitatória decorre da própria natureza da 

atividade de pesquisa, e não de um privilégio dessa atividade, o que, muitas 

vezes, torna-se incompatível com a rigidez dos procedimentos da Lei nº 

8.666/93, que enseja uma demora típica do próprio regulamento. 

Não obstante, a hipótese de dispensa em tela deverá ser precedida de 

justificativa, circunstancialmente motivada, com a clara demonstração de ser a 

opção escolhida, em termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa, 

nomeadamente, para atender às atividades a serem desempenhadas, com 

vista a cumprir os princípios constitucionais e compatibilizá-los com as 

peculiaridades dessa modalidade de contratação direta. 
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Além disso, os recursos financeiros para tal aquisição deverão ser 

concedidos por entidades específicas, credenciadas no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, como a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, a Financiadora de 

Estudos e Projetos – Finep ou outras entidades estaduais de fomento à 

pesquisa, a exemplo da Fapesp 

 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

A diferença substancial existente entre a dispensa e a inexigibilidade de 

licitação é que nos casos de inexigibilidade não há possibilidade de 

competição, porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda às 

necessidades da Administração. 

Enfim, quando se consideram pesquisas científicas, não é possível 

submeter as contratações ao critério imediato da maior vantagem, quer sob 

o parâmetro de preço como também pelo da qualidade. Daí por que não se 

trata propriamente de caso de dispensa de licitação. O caso é muito mais de 

inexigibilidade, eis que não se pode cogitar de “competição”. (...) Constata-se, 

então, que o fundamento da dispensa não reside diretamente na destinação 

à atividade de pesquisa. Está na natureza dessa atividade. As peculiaridades 

da atividade de pesquisa excluem adoção dos critérios usuais de julgamento 

e seleção de propostas. 
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Ressalte-se que, em face das peculiaridades que envolvem as atividades 

de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico nas aquisições de bens 

e contratação de serviços, não é possível contemplar, na maioria dos casos, 

critérios de maior vantagem, com amparo simplesmente no menor preço. 

Deve ser observado aquele fornecedor que melhor atenda aos objetivos da 

pesquisa, o que, por vezes, afasta qualquer similaridade com as aquisições ou 

contratações comuns e rotineiras realizadas pela Administração Pública. 

A nosso ver, na aquisição de algum bem ou até mesmo na contratação 

de determinado serviço, ambos destinados à pesquisa, ao desenvolvimento 

tecnológico e à inovação, se houver inviabilidade de competição, a própria Lei 

nº 8.666/93 autoriza a respectiva aquisição/contratação por inexigibilidade, 

nos termos do caput do seu art. 25, uma vez que o rol de hipóteses de 

inexigibilidade é meramente enunciativo. 

Por esses fundamentos, defende-se a correta interpretação da Lei nº 

8.666/93 no que se refere à aquisição de bens destinados à pesquisa, ao 

desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação, realizada direta ou 

indiretamente pelos IFES e ICTs, pois tal aquisição possui pertinência com a 

atividade de pesquisa e objetiva promover a ampliação do conhecimento. 

Essas características permitem reconhecer situação de inviabilidade de 

competição. As aquisições e contratações relacionadas com a atividade de 

pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação 

tecnológica, não se assemelham às contratações comuns realizadas pela 

Administração Pública. Nas hipóteses de compras e contratações relacionadas 

à pesquisa e desenvolvimento, o critério de seleção não é a maior vantagem 

de preço para a Administração – mas a pertinência com a atividade de 

pesquisa. Não é viável sempre selecionar o bem pelo critério de “melhor 
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qualidade”, eis que existem pesquisas que supõe incerteza das qualidades. O 

contrato se relaciona com ausência de conhecimento acerca dos potenciais 

do bem. Aliás, adquire-se o bem precisamente para permitir (teoricamente) a 

ampliação do conhecimento. O resultado da pesquisa pode ser, precisamente, 

a conclusão de que um determinado bem é inadequado ou imprestável para 

fins científicos. 

Enfim, quando se consideram pesquisas científicas, não é possível 

submeter as contratações ao critério imediato da maior vantagem, quer sob 

o parâmetro do preço, quer pelo da qualidade.  

Daí porque não se trata propriamente de caso de dispensa de licitação. 

O caso é de inexigibilidade, eis que não se pode cogitar de “competição” em 

alguns casos. As situações tratadas se relacionam, em última análise, com 

julgamentos eivados de critérios de incerteza. Não haveria parâmetro objetivo 

para comprar os diversos bens disponíveis para aquisição, pois a finalidade de 

sua utilização será atípica e experimental. Portanto, a realização da licitação 

impediria a satisfação do interesse sob tutela estatal, no caso concreto. 

Constata-se, então, que o fundamento da dispensa de licitação não 

reside diretamente na destinação à atividade de pesquisa científica e 

tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica. Está na 

natureza dessa atividade. As peculiaridades da atividade de pesquisa excluem 

adoção dos critérios usuais de julgamento e seleção de propostas. 

A possibilidade de contratar serviços por inexigibilidade de licitação está 

prevista no art. 25 da Lei 8.666/93, cuja transcrição é feita abaixo: 

“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: 
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I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 

comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 

comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 

fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que 

se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 

equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 

13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas 

de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços 

de publicidade e divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

§ 1º  Considera-se de notória especialização o profissional ou 

empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de 

outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir 

que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

§ 2º  Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de 

dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem 

solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 

fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 

responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.” 



 

 

 

P á g i n a  | 37 

 

 

 

 O rol contido no art. 25 não é exaustivo, ou seja, podem ser 

caracterizadas outras situações de inviabilidade de competição conforme regra 

contida no “caput” do dispositivo legal. 

  Outrossim, a Portaria DA nº 05/2015 transferiu da GIE para a GLPS a 

competência para analisar a documentação encaminhada pelos outorgados e 

enquadrar a situação na hipótese legal correspondente na Lei 8.666/93. Em 

que pese a responsabilidade pela justificativa técnica e escolha do fornecedor 

ser do outorgado do projeto de pesquisa, caberá à GLPS analisar se as 

informações e justificativa técnica são suficientes para enquadrar a solicitação 

em alguma das hipóteses legais de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

 Diante da pouca jurisprudência existente sobre o tema em estudo, a 

importância da correta instrumentalização do processo administrativo que 

resulta na dispensa ou inexigibilidade de licitação ganha peso e relevância, ao 

passo que os aspectos formais dos atos administrativos serão analisados já 

que o mérito da escolha dos produtos, insumos e serviços é ato discricionário 

e fundamentado do pesquisador com base na necessidade da pesquisa que 

está em andamento. 

 O art. 26, da Lei 8.666/93, disciplina o que deve conter o processo de 

dispensa ou inexigibilidade e assim prescreve: 

 

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no 

inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade 

referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 

retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta 
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Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade 

superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 

prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou 

de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que 

couber, com os seguintes elementos: 

I - Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 

justifique a dispensa, quando for o caso; 

II - Razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

IV - Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais 

os bens serão alocados.  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)” 

 

Desta forma, em atendimento ao disposto no inciso IV, o termo de 

outorga da pesquisa científica vigente para a devida instrumentalização do 

procedimento, se faz necessário apontar pela GIE na informação de abertura 

das pastas que estas informações se encontra no volume AZUL da pesquisa 

FAPESP. 
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS   

 

O outorgado deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes 

documentos para análise da solicitação, sob pena de devolução sem a 

apreciação da análise de enquadramento, por falta de documentação 

essencial: 

a) Requerimento/formulário(s) disponibilizado(s) no site 

www.fapesp.br/importacao devidamente preenchido(s) e 

acompanhado(s) dos documentos especificados, bem como da 

justificativa para análise do enquadramento legal; 
 

b) Cópia de documento de identificação com foto e assinatura, podendo 

ser Registro Geral da SSP, carteira de motorista (modelo novo), 

passaporte ou documento funcional que atenda aos requisitos (ex.: 

carteira da OAB, Contabilidade). Este documento, será encaminhado 

uma vez por processo, ficando arquivado no sistema SAGe ou no 

processo Azul, para os processos não incluídos no SAGe. 

 

http://www.fapesp.br/importacao

