
SEÇÃO DE ANÁLISE/DCF-UFSM 



TAXA DE INSCRIÇÃO  

• TAXA DE INSCRIÇÃO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E PROFESSORES 

 

• MEMORANDO    

• Nome 

• CPF 

• Conta Bancária 

• Assinatura do Requerente e da Chefia Imediata 

 

• EMPENHO SIE 

• FOLDER 

• Nome do evento 

• Data da realização 

• Valores do evento 



TAXA DE INSCRIÇÃO ALUNOS 

• MEMORANDO    

• Nome 

• CPF 

• Conta Bancária 

• Assinatura do Requerente  e do Orientador 

 

• EMPENHO SIE (Sistema Integrado para o Ensino) 

• FOLDER 

• Nome do evento 

• Data da realização 

• Valores do evento 

• FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO ASSINADA PELO ORIENTADOR 



• Evento promovido pela UFSM fazer 
transferência de recursos via SIE 

• Órgão Público Federal o empenho deverá ser 
feito na natureza de despesa “3.3.9.1.39.22” 

 



TAXA DE PUBLICAÇÃO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E PROFESSORES 

• MEMORANDO    

• Nome 

• CPF 

• Conta Bancária 

• Assinatura do Requerente  

• ARTIGO 

• EMPENHO SIE (Sistema Integrado para o Ensino) 

• EVENTOS   FOLDER 

• Nome do evento 

• Valores da taxa para publicação  

• REVISTA   

• PROPOSTA DA EMPRESA 

 



BOLSAS 

• Um processo por Centro /Departamento 

• Memorando solicitando abertura de processo  

• Empenho SIE 

 

Subitem Descrição 

01 Registra as despesas realizadas com bolsas de estudo no país, a qualquer título, e demais auxílios financeiros a estudantes.           

02 Registra as despesas realizadas com bolsas de estudo no exterior, a qualquer título.  

04 Registra as despesas realizadas com concessão de auxílios financeiros a estudantes para desenvolvimento de estudos e pesquisas 
de natureza científica, observado o disposto no art. 26 da lei complementar n.101 de 2000.                                                               



DIARIAS  

• Único processo por centro 

• Memorando solicitando abertura de processo 

• Empenho SIE 

 
Natureza de despesa Subitem Descrição do item 

3.3.9.0.14 14 Diária no País 

3.3.9.0.14 16 Diária no Exterior 

3.3.9.0.36 02 Diária a colaborador eventual no País  



SERVIÇOS PRESTADOS 

• Com justificativa de escolha, e preço de mercado ou de 
preferência com 3 propostas/orçamentos. 

• Memorando contendo: nome, CPF, dados bancários, 

PIS/PASEP ou NIT do favorecido, especificar o serviço, 

motivo, período, o local e o valor do serviço a ser 

contratado; 

• Fazer empenho no SIE em nome do favorecido; 

• Fazer empenho no SIE para o IAPAS (20% do valor do 

empenho do favorecido) 

 

 



• 4% referente ao ISSQN 

• 11% de INSS.  

• Vale lembrar, que o prestador do serviço irá receber o 

valor do empenho menos o valor dos impostos retidos 

(IR, ISSQN e INSS). 

• 36.06 

• 36.13 

• 36.21 

• 36.22 



• PIS/PASEP - Programa de Integração Social e do Programa 

de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

• NIT-     Número de Identificação do Trabalhador.  

• Descontos que serão efetuados quando do pagamento: 

• IAPAS - Instituto de Administração Financeira da Previdência e 

Assistência Social (20%) 

• INSS  -  Instituto Nacional do Seguro Social (11%) 

• ISSQN / ISS -  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ( 

dependo da cidade e do serviço) 

• IR – Imposto de Renda (depende do valor a receber  PF Estrangeiro 

é 15%) 

 

 



PESSOA FÍSICA ESTRANGEIRO 

(PF ESTRANGEIRO) 

• Memorando contendo: nome e número do passaporte 

do favorecido, especificar a atividade a ser 

desenvolvida, o motivo, período, local e o valor; 

 

• Fazer empenho no SIE constando no campo favorecido 

“PF1531647 – ESTRANGEIRO”. 

   

• Imposto de Renda (15%) 

 

• 36.06  

 

 



DISPENSAS DE LICITAÇÕES 

• Solicitação feita no SIE 

• Três propostas assinadas pelos fornecedores 

• Declaração da receita federal 
www.comprasnete.gov.br 

• Conserto deverá ter o número do patrimônio 
do formulário cadastro de bens 

 

http://www.comprasnete.gov.br/


INEXIGIBILIDADE  DE LICITAÇÕES 

• Solicitação do SIE 

•  Proposta de fornecedor 

•  Declaração de fornecedor pela exclusividade 
do serviço ou material a fornecer. 

   Declaração da receita federal 

•  O valor do empenho deverá ser igual ao da 
solicitação. 

•   

 



REGISTRO DE PREÇO 

• Empenho conforme o nº extrato que  está 

lançado do sistema SIE  

 

• Natureza da despesa ( material de 

consumo ou se serviço) 

•   conforme o plano de contas 

– Solicitação  gerada pelas Unidades Administrativas 



CONTRATOS 

• Empenho conforme dados constantes no 

contrato 

• Empenho no SIE  (compra imediata) 

Modalidade Amparo 

01 – Convite Art. 23, Inciso..... 

02 – Tomada de Preço Art. 23, Inciso..... 

03 – Concorrência Pública Art. 23, Inciso..... 

05 – Pregão Lei 10.520/2002 

06 – Dispensa de Licitação Art. 24, Inciso.... 

07 – Inexigibilidade de Licitação Art. 25, Inciso.... 



 

 

 

Modalidade de Licitação Amparo 

Pregão  10.520/2002 

Não se aplica Não se aplica 

Convite até R$ 150.000,00 - obras e serv. Engenharia Art. 23, I,a 

Tomada de preço até R$ 1500.000,00 - obras e serv. Engenharia Art. 23, I,b 

Concorrência acima de R$ 1500.000,00 - obras e serv. Engenharia Art. 23, I,c 

Convite até R$ 80.000,00 - compras e serviços Art. 23, II,a 

Tomada de preço até R$ 650.000,00 - compras e serviços Art. 23, II,b 

Concorrência acima de R$ 650.000,00 - compras e serviços Art. 23, II,c 

Dispensa - ver em qual inciso se enquadra Art 24 

Inexigível - materiais, equipamentos ou gêneros fornecidos por um só fornecedor Art. 25, I 

Inexigível - serviços técnicos Art. 25, II 

Inexigível - profissional setor artístico Art. 25, III 

PLANO DE CONTAS - NOVO.xls
PLANO DE CONTAS - NOVO.xls
PLANO DE CONTAS - NOVO.xls


Evento promovido pela UFSM fazer transferência 
de recursos via SIE 

 

Plano de contas 

Manual seção de Análise 





 

 


