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Assunto:

Solicitação de Auxílios com Recurso CAPES.

"
Em atendimento a portaria CAPES n? 64, de 24 de março de 2010, informamos que a
partir de 02/01/2012, os pedidos de auxílios que se enquadrem no art. 7°, incisos V, IX e X,
deverão ser enviados primeiramente

para a CGSA para análise e providências,

a fim de

atendermos os art. 2° e 5° da lei 8666, de 21 de junho de 1993.
Para melhor compreensão,

abaixo transcrevo

os incisos do art. 7° da Portaria

CAPES nO64, de 24 de março de 2010:
"Produção de Material Didático - Instrucional e Publicação de Artigos Científicos

V-

material de consumo e serviços de terceiros - pessoa jurídica

materiais didático-instrucionais,

para a confecção

de

editoração gráfica e material de divulgação das atividades

apoiadas pela CAPES;
IX- pagamento de anuidades para as Associações

Científicas e Associações

Nacionais de

Programas de pós-graduação;
X- contratação de serviço de pessoas jurídicas para pagamento de serviços de revisão e
tradução de artigos científicos submetidos a periódicos científicos indexados de circulação
internacional."

•

_._-_

.._-_._.-

------------------------------

PROAD - PRÓ-REITORIA
Universidade

DE ADMINISTRAÇÃO

Federal do ABC

Abaixo transcrevo os art. 2° e 5° da lei 8666, de 21 de junho de 1993.

"Art. 2° As obras, serviços,

inclusive de publicidade,

permissões e locações da Administração
necessariamente

compras,

alienações,

concessões,

Pública, quando contratadas com terceiros, serão

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei;

Art. 5° Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão
monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo
cada unidade da Administração,

no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de

bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer,

para cada fonte

diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo
quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa

da

autoridade competente, devidamente publicada."

,

Atenciosamente,

De acordo.
~~~~ec......~
Valdir Vida
Coordenador Geral de Finanças e Contabilidade - UFABC
Portaria nO.330, publicada no DOU em 01 de Agosto de 2011
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