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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA EXECUTIVA 

 

PORTARIA Nº 734, DE 30 ABRIL DE 2020 

 

Regulamenta os incisos I e IV do art. 1º da Portaria nº 849, de 22 de 

abril de 2019, do Ministério da Educação. 

 

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 7º do Anexo I do Decreto nº 10.195, de 30 de 

dezembro de 2019, bem como o disposto na Portaria nº 849, de 22 de abril de 2019, 

do Ministério da Educação, resolve: 

 

Art. 1º Regulamentar os incisos I e IV do art. 1º da Portaria nº 849, de 22 de abril de 

2019, do Ministério da Educação - MEC. 

 

Art. 2º Compete às Unidades do Ministério da Educação que não possuem Unidade de 

Administração de Serviços Gerais - UASG em processos de compras por dispensa de 

licitação, inexigibilidade e convite (art. 22, inc. III e §3º, art. 24, incs. I e II, arts. 25 e 26 

da Lei nº 8.666, de 1993) encaminhar à Subsecretaria de Assuntos Administrativos - 

SAA os processos devidamente instruídos, que devem constar obrigatoriamente: 

 

I - projeto básico aprovado pela autoridade competente; 

 

II - pesquisa de mercado; 

 

III - razão justificada da escolha do fornecedor; 

 

IV - justificativa do preço; 

 

V - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens e serviços 

serão alocados; 

 

VI - documento de ratificação e reconhecimento das inexigibilidades, dispensa ou 

convite; e 

 

VII - informe de disponibilidade orçamentária e financeira. 

 

Art. 3º Os processos devem ser encaminhados à SAA, em até 5 (cinco) dias úteis, 

para inscrições na UASG e demais providências necessárias. 
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Art. 4º Compete à Subsecretaria de Assuntos Administrativos proceder: 

 

I - à avaliação e coordenação dos autos junto à Consultoria Jurídica; e 

 

II - às instruções técnicas complementares e realização posterior de empenhos, 

liquidação e pagamento, observando os limites da atuação delegada e os objetivos da 

delegação estabelecida pela Portaria MEC nº 849, de 2019. 

 

Art. 5º Compete às Unidades demandantes a responsabilidade pela execução, 

fiscalização e gestão dos contratos, bem como a emissão dos respectivos Relatórios 

Circunstanciados. 

 

Art. 6º As Unidades do Ministério da Educação que possuem UASG serão 

responsáveis pela instrução e contratação nos termos das competências delegadas na 

Portaria MEC nº 849, de 2019. 

 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS  

(Publicação no DOU n.º 84 de 05.05.2020, Seção 1, página 66) 

 


