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MANUAL DE COMPRAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 

1. Introdução: 

O êxito de um processo de licitação depende de um pedido de compra ou de contratação, 

feito com o máximo de detalhes  acerca   das especificações do bem a ser adquirido ou do 

serviço a ser contratado, além dos valores atualizados, com preços praticados no mercado, 

conforme estabelece a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

O presente manual tem como objetivo reunir os principais aspectos do processo de compras 

e definir parâmetros para solicitação de compras de materiais e contratação de serviços na 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), visando à organização do processo, a 

racionalização dos trâmites, a eficácia das aquisições e o cumprimento das determinações legais. 

Visa também atender as orientações da Controladoria Geral da União (CGU) e do Tribunal de 

Contas da União (TCU), e ainda, estabelece o fluxo dos procedimentos internos relativos à 

tramitação de processos de compras na UFJF, definindo as responsabilidades e competências de 

todos os setores envolvidos no processo de compras. 

   Ressaltamos que este Manual não tem a pretensão de esgotar todas as dúvidas acerca dos 

procedimentos de compras e contratações de serviços efetuados pela UFJF, mas esclarecer aos 

solicitantes as questões básicas relacionadas ao assunto. 

 

2. Licitação 

Licitação é o procedimento administrativo por meio do qual a Administração seleciona a 

proposta mais vantajosa, tendo como critério de análise o melhor preço, propiciando igual 

oportunidade aos interessados, seguindo os princípios que norteiam a Administração Pública, 

obedecendo ao disposto nas Leis nº 10520/2002 e 8666/93. 

Em algumas hipóteses, previstas na Lei 8.666/93, mediante parecer jurídico, é possível a 

contratação através de dispensa de licitação (lei 8.666/93, art. 17, I e II; art. 24, I a XX) ou a 

inexigibilidade de licitação (Lei 8.666/93, art. 25). 

A modalidade de licitação é, geralmente, determinada pelo valor estimado para a contratação, 

exceto quando se tratar de Pregão, Concorrência, Concurso e Leilão, que não estão limitados a 

valores dispostos em Lei. 

A modalidade Pregão é determinada pela Lei nº 10.520/2002, que por sua vez foi 

regulamentada pelo Decreto 5.450/2005, essa modalidade de licitação pode ser usada independente 

do valor da contratação para a aquisição de bens e serviços comuns.  
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3. Processo de aquisição de material ou de contratação de serviço 

Inicialmente, a unidade requisitante deve se certificar da real necessidade da aquisição do 

material de consumo ou material permanente, verificando se mesmo não existe em estoque, no 

almoxarifado central ou no patrimônio. 

3.1. Verificar, em caso de Material Permanente, todas as especificações técnicas (como por 

exemplo, voltagem do local onde será instalado, medidas e espaço necessário), se há local e 

condições para instalação do equipamento assim que o mesmo for entregue; condições de 

transporte e instalação. O requisitante deverá solicitar também catálogos, folders, termos de 

garantia.  

3.2. Verificar, em caso de Material de Consumo, se há local e perfeitas condições para a guarda, 

segurança e acondicionamento do mesmo, dentro das indicações por parte do fabricante; 

verificar, ainda a quantidade a ser solicitada, evitando a prescrição do prazo de validade do 

produto;  

3.3. Verificar junto à COSUP se existe pregões sistema Registro de Preço com prazo de validade 

vigente, para a aquisição do produto/equipamento/serviço desejado, caso exista, fica a 

aquisição dispensada de novo processo licitatório. 

3.4. Para aquisição deverão ser seguidos os seguintes passos: 

3.5. A Pesquisa de Preços 

Pesquisa de Preços: Conforme instruções do TCU deverão ser realizadas nesta etapa 

pesquisa de mercado, no mínimo 03 (três) orçamentos, obrigatoriamente com CNPJ, a partir 

desta pesquisa, poderão ser verificados os preços vigentes no mercado. A descrição e o nome 

do item nos orçamentos devem também estar em consonância com os itens registrados na 

requisição, para que não haja transtornos e retrabalhos. 

 

Ainda de acordo com o TCU, a UFJF não pode fazer aquisições ou contratar serviços por 

preço superior ao estimado, por isso a importância da pesquisa de mercado para a elaboração do 

valor estimado no Termo de Referência. O requisitante deve se certificar que o preço obtido através 

de orçamentos é compatível com o que está sendo praticado no mercado e que o frete até o local de 

entrega está incluído no orçamento. É necessária cautela com relação a preços de websites e 

preços promocionais, que muitas vezes não estão de acordo com o preço praticado por grande 

parte dos fornecedores.  



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

          PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  

COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS 

 

 

 5 

Para mais informações sobre a pesquisa de preços, o Comprasnet disponibiliza um manual 

através do link: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/caderno/pesquisa_precos-02-

09.pdf 

Atenção: Uma pesquisa de mercado bem feita impede que a licitação seja fracassada e torna o 

processo de aquisição mais ágil, dado que não será preciso que a requisição seja devolvida 

para que o preço estimado seja revisto. 

 

3.6. Termo de referência 

O termo de referência é o documento que precede a licitação e servirá de base para 

elaboração do edital, sendo obrigatório.  

O requisitante deverá anexar ao Termo de Referência pesquisa de preço de mercado 

contendo 03 (três) orçamentos atualizados contendo CNPJ e/ou Razão Social da empresa, podendo 

ser orçamento obtido em site oficial de empresa legalmente registrada, desde que seja considerado o 

frete até o local de entrega, instalação em caso de equipamentos, voltagem, condições de garantia e 

demais especificações inerentes à aquisição do produto e/ou serviço. 

O Termo de Referência deve conter, minimamente, os seguintes elementos:  

 Justificativa da aquisição ou contratação, constando a necessidade de adquirir o bem ou 

contratar o serviço, demonstrando, inclusive, a demanda e o benefício da contratação, bem 

como se há condições para o devido uso e armazenamento; 

 Descrição do objeto de forma precisa, suficiente e clara. Em caso de equipamentos, é 

necessário verificar todas as especificações técnicas (como por exemplo, voltagem do local 

onde será instalado, medidas e espaço necessário), se há local e condições para instalação 

do equipamento assim que o mesmo for entregue; condições de transporte e instalação. O 

requisitante deverá solicitar também catálogos, folders, termos de garantia.  

 Exigência de apresentação de certificados e atestados, de acordo com a legislação vigente 

(exemplo: certificação ANVISA ou da Polícia Federal; apresentação de atestados de 

capacidade técnica); 

 Critérios de aceitação do objeto;  

 Critérios de avaliação do custo do bem ou serviço pela Administração, em conformidade com 

os preços praticados no mercado;  

 Valor estimado atualizado em planilhas de quantitativos e preços unitários, contendo a fonte 

de consulta da pesquisa de mercado, razão social e CNPJ, principalmente quando se tratar 

de produto e/ou equipamento que acompanha preços em moeda estrangeira. Conforme 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/caderno/pesquisa_precos-02-09.pdf
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/caderno/pesquisa_precos-02-09.pdf
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instruções do TCU, não poderão ser aceitas propostas de preços com valores superiores aos 

estimados pela UFJF; 

 Prazo de execução do serviço ou de entrega do objeto;  

 Definição dos métodos e estratégia de suprimento;  

 Cronograma físico-financeiro, se for o caso;  

 Deveres do contratado e do contratante; prazo de garantia, quando for o caso. 

 

Segundo a legislação vigente, o termo de referência é um documento que deve ser elaborado 

pelo setor requisitante do objeto da licitação, que será responsável pelas especificações e preço de 

mercado informados. O setor requisitante deverá utilizar especificações usuais e genéricas, sendo 

vedada, em Lei, a preferência por marca ou direcionamento a determinado fabricante, exceto quando 

se tratar da identificação de equipamento cuja manutenção ou peças de reposição constituam o 

objeto da despesa pretendida. 

É possível a menção a uma marca de referência, utilizada como padrão de qualidade e 

desempenho seguida de expressões “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, etc. Nesse caso não há 

direcionamento, visto que é possível a oferta de similares de outras marcas com o mesmo padrão de 

qualidade. 

De acordo com o TCU, “os licitantes necessitam, para bem elaborar propostas, de 

especificações claras e precisas, que definam o padrão de qualidade e o desempenho do produto a 

ser adquirido. Se não for assim, corre-se o risco de o licitante ofertar o que tem de mais barato e não 

o que pode oferecer de melhor”. (Tribunal de Contas da União, Revista Licitações e Contratos – 

Orientações e Jurisprudências, 4ª edição, p. 218). 

 

3.7. Para aquisição através de Ata de Registro de Preço de outros órgãos públicos federais 

(CARONA), procedimentos: 

3.7.1. Consultar previamente o gerenciador ou detentor de Ata de Registro de Preços sobre 

a possibilidade de autorizar a adesão; 

3.7.2. Encaminhar ofício ao gerenciador da Ata de Registro de Preços, formalizando o 

pedido de adesão; 

3.7.3. Encaminhar ofício ao fornecedor, informando os itens e quantidades que há interesse 

em adquirir, consultando se há interesse em fornecê-los. Deve-se questionar o 

fornecedor quanto o aceite da entrega do material, montagem se necessário, instalação 

na localidade desejada. Caso o fornecedor aceite, deverá ser solicitado que seja enviado 

um documento formalizando o interesse. 
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3.7.4. Providenciar 03 (três) orçamentos de cada item solicitado (podem ser orçamentos 

obtidos em sites oficiais de empresas legalmente registradas, desde que seja 

considerado o frete até o local de entrega desejado); 

3.7.5. Fazer requisição do objeto no SIGA selecionado os materiais de consumo ou 

permanentes devidamente cadastrados no sistema. 

3.7.6. Confeccionar o termo de referência, devidamente assinado pelo responsável do setor 

requisitante (modelo anexo I). 

3.7.7. Encaminhar a COSUP para autuação do processo de compra: 

 

 Ofício encaminhado ao gerenciador da Ata de registro de Preços, formalizando o pedido de 

adesão; 

 Autorização do órgão responsável pela Ata, autorizando a adesão; 

 Ofício enviado ao fornecedor; 

 ofício do fornecedor concordando em fornecer os itens solicitados; 

 Juntar os orçamentos descritos no item 2.7.4 

 Cópia da homologação do pregão, 

 

IMPORTANTE: 

Caso haja, algum material ou serviço que deva ser adquirido, mas que ainda não esteja cadastro no 

SIGA, o requisitante deverá entrar em contato com o setor de cadastro de materiais na 

Coordenadoria de Suprimentos 

 

 

 

 

3.0  Passo a passo para abertura de requisição no SIGA: 
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3.1 Requisição para aquisição de material de Consumo: 
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Nessa tela seleciona-se o material de consumo a ser adquirido. 
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3.2 Requisição para aquisição de material Permanente: 
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3.3 Requisição de Serviços Externos 
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3.4 Consulta do status da requisição 

Após envio da requisição à COSUP, o requisitante poderá consultar o status do pedido, através do 

SIGA, obtendo informações como o número da licitação no qual foi inserida, conforme o passo a 

passo a 

seguir: 
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Nessa tela é possível visualizar o status da requisição enviada, que pode ser: 

 Solicitada: quando a requisição é realizada pelo requisitante; 

 Autorizada: quando a requisição é autorizada pelo ordenador de despesas; 

 Em licitação: quando a requisição está alocada em um processo licitatório em andamento; 

 Executado totalmente ou parcialmente: quando o processo licitatório foi finalizado e a nota 

de empenho emitida pela COESF. 

 

 

Na tela abaixo, é possível verificar em qual licitação a requisição está alocada: 
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4.0 Processamento das requisições 

 

A Coordenadoria de Suprimentos, responsável pelas licitações no âmbito da Universidade, 

realizará as licitações de forma a evitar o fracionamento de despesa, consolidando os pedidos 

pertencentes ao mesmo subelemento de despesa do plano de classificação contábil do Governo 

Federal, visando maior economicidade e economia de escala. 

Para evitar o fracionamento de despesas, é fundamental o planejamento das compras da 

Universidade, proporcionado através do Calendário de Compras (ver Anexo II), em vigor na UFJF 

desde 2011. O calendário tem o intuito de reunir o maior número possível de requisições com o 

mesmo subelemento de despesa, que são consolidadas pelo Setor de Compras, resultando em 

menor número de processos licitatórios. Com isso, a UFJF pode alcançar os seguintes resultados: 

 Maior agilidade no processamento de compras e contratações; 

 Padronização de processos de compras e de especificações de bens; 

 Redução no tempo necessário para processar a requisição; 

 Menor risco de falta de produto no Almoxarifado Central; 

 Obtenção de preços menores devido à economia de escala – eficiência na gestão dos 

recursos públicos; 

 Redução no número de processos licitatórios; 
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 Busca de melhoria e maior eficiência nos processos de compra e contratação, buscando 

satisfação dos clientes internos (Unidades Acadêmicas, Pró-Reitorias, Departamentos e demais 

setores da Universidade). 

Para que os resultados almejados sejam alcançados, é de fundamental importância a colaboração 

dos diversos setores envolvidos, que deverão procurar seguir o Calendário, direcionando suas 

demandas dentro do prazo previsto.  

 

5.0 Acesso à proposta do licitante no Comprasnet 

Após a abertura do pregão, a empresa vencedora terá prazo de até 02 (dois) dias úteis, 

conforme edital, para anexar proposta no Comprasnet. Logo após esse prazo, a unidade requisitante 

deverá acessar o site www.comprasnet.gov.br para consulta das propostas e catálogos anexados e 

análise dos mesmos para elaboração de parecer técnico. 

Para acessar as propostas, deverão ser seguidos os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Inserir o número do pregão 

 

Clicar sobre o número do Pregão:  
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Clicar sobre “Realizar Aceitação”: 
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Clique em Consultar: 

 

Clicar sobre o nome do arquivo: 

 



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

          PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  

COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS 

 

 

 20 

 

6.0 Recebimento do material e prestação de serviço 

Os materiais adquiridos serão recebidos pelo Almoxarifado Central ou em local previamente 

definido no Termo de Referência. Os materiais serão recebidos provisoriamente e definitivamente 

após análise do solicitante, quando a especificação do objeto estiver de acordo com as 

especificações do Termo de Referência e da Nota de Empenho. 

Quando se tratar de equipamento que dependa de instalação pelo fornecedor, a entrega será feita 

diretamente no setor requisitante, para servidor designado pela Administração, que será o 

responsável pelo acompanhamento da entrega e instalação, devendo remeter a nota fiscal 

devidamente atestada pelo servidor competente ao Setor de Patrimônio, para incorporação do bem 

ao patrimônio da instituição e liberação do pagamento ao fornecedor. 

Em se tratando de prestação de serviço, o requisitante deverá atestar a nota fiscal após a prestação 

do serviço e enviá-la à Coordenação de Execução e Suporte Financeiro (COESF) para pagamento. 

 

7.0 Prazos médios para execução do processo 

 04 (quatro) dias úteis para o agrupamento das requisições, montagem do processo e 

elaboração do edital; 

 20 (vinte) dias úteis para análise do processo pela Procuradoria da UFJF; 

 02 (dois) dias úteis para lançamento da licitação no sistema e publicação em Diário Oficial e 

jornais; 

 08 (oito) dias úteis para apresentação das propostas dos fornecedores interessados, 

contados a partir da publicação do edital; 

 02 (dois) dias úteis para análise das propostas apresentadas e envio das mesmas para 

parecer técnico; 

 24 (vinte e quatro) horas para emissão do parecer técnico pelo setor solicitante; 

 02 (dois) dias úteis para realização das fases de aceitação e habilitação e encerramento do 

processo. 
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 Anexo I  

 Modelo de Termo de Referência AGU 

 
 
Termos de Referência enviados em desacordo ao recomendado não serão aceitos pela 
Gerência de Compras. 
 

Para acesso aos modelos disponibilizamos o link abaixo:  

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265 

 

No menu a esquerda acessar o modelo de licitação, termo de referência  e contrato desejado. 

1 – Objeto:  

Descrição breve e objetiva do bem e/ou serviço a ser comprado e/ou contratado 

 

2 – Quantidade/especificação – Referência Técnica: 

Descrição detalhada e precisa de todos os elementos que compõem o objeto, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 

competição ou sua realização. De acordo com o bem e/ou serviço deverão estar expressos, por 

exemplo, as medidas; a capacidade; a potência (Watts); o consumo (classificação PROCEL); a 

composição; a resistência; a precisão; a quantidade; a qualidade; o modelo (similar); a forma; a 

embalagem; os requisitos de garantia, os de segurança, os acessórios, etc. As características 

necessárias à formulação das propostas de preços pelas empresas e também propiciar o 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265
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julgamento objetivo da melhor proposta, além de conferência das especificações na entrega do 

produto e/ou serviço.). Anexar também todo material que serviu de base para as especificações, 

catálogos, desenhos, protótipos, fotos, etc. 

Observação: No caso de contratação de serviços de manutenção/reparo, deverá ser indicado o 

número do registro patrimonial do bem. 

 

3 – Valor Total Estimado: __________ 

Obs: O valor estimado deverá ser obtido pela média de, no mínimo, 03 (três) orçamentos. 

EX: Orç1: R$100,00; Orç2: R$105,00; Orç3: R$115,00. 

Valor de referência=100+105+115 = R$106,66 

                                                      3 

4 – Pesquisa de Mercado 

(Observação: o setor requisitante deverá anexar os orçamentos ao Termo de Referência.) 
 

Item Data CNPJ Razão 

Social 

Marca ou 

fabricante 

Preço 

unitário R$ 

Preço 

total R$ 

1             

2             

3             

 

Observações: 

 Os orçamentos deverão ter sido emitidos em no máximo 60 (sessenta) dias da entrega 

do termo de referência na Gerência de Compras; 

 Nos orçamentos deverão constar os dados das empresas, tais como CNPJ e razão social; 

estar devidamente datado e assinado (nome legível do servidor pertencente ao quadro 

permanente da instituição, cargo e/ou função). 

 Nos valores cotados deverão estar previstos, por exemplo, os valores de frete e demais 

despesas referentes ao fornecimento do produto e prestação dos serviços, pois a aquisição 

será fracassada caso o valor ofertado seja maior que o valor estimado no termo de referência. 

 Só serão aceitos termos de referência contendo no mínimo três orçamentos anexados. 

 O valor de referência constante da requisição deverá ser a média dos orçamentos. 
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5 – Justificativa 

Mencionar as razões pela qual a aquisição e/ou contratação irá atender de forma eficiente a 

necessidade da Administração. 

Observação: A motivação é obrigatória. 

6 – Prazo e condições de entrega ou execução: 

Especificar os prazos e condições de entrega ou execução do projeto. Verificar se há 

necessidade de instalação do material requisitado, bem como de assistência técnica, termos de 

garantia, condições de transporte, local de entrega, prazo de validade, etc.. Informar se for o 

caso, a voltagem, potência, as dimensões do produto e a necessidade de apresentação de 

manuais e folders. Informar se a entrega será integral, parcelada, fracionada. O prazo de entrega, 

execução, instalação e possíveis treinamentos deverão ser compatíveis com os prazos médios 

praticados pelo mercado, para se obter melhores resultados. 

 

7 - Prazo e condições de garantia: 

     Especificar os prazos e condições de garantia do produto ou serviço se houver. 

 

8 – Local de entrega: 

 Informar o local e horário de entrega, nome do responsável com número de telefone pela entrega. 

 

9 – Assistência técnica: 

 

Informar sobre a necessidade de assistência técnica e a forma de prestação da mesma como, por 

exemplo, garantia on-site ou através de rede credenciada; prazo para atendimento após abertura 

do chamado técnico, etc. 

 

10 – Garantia contratual: 

A garantia contratual somente deve ser exigida quando se tratar de objeto complexo ou de alto 

valor, importando em alto risco à Administração em razão de falha e/ou omissão do contratado. Se 

não for o caso, informar que não se aplica ao termo de referência 

10.1 No prazo de (estabelecer prazo razoável) dias após a assinatura do contrato, o licitante 

vencedor deverá prestar garantia correspondente a __% (_ por cento) sobre o valor da 

contratação, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93. 

(NOTA EXPLICATIVA: O percentual da garantia deverá ser estipulado em até 05% (cinco por 

cento) do valor do contrato. Excepcionalmente, nos fornecimentos de valor acima de R$ 

37.500.000,00, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, 
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demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de 

garantia poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato.) 

10.1.1 O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão 

do valor do contrato. 

10.2 A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as 

obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe 

o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93. 

10.3 A não prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o contratado às penalidades 

legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do contrato. 

11 - Obrigações da contratante:  

11.1. A Contratante se obriga a receber o lote de fornecimento de material sempre que atender 

aos requisitos deste Termo de Referência e do Edital, o que será constatado pela Contratante 

através de vistoria própria e a seu critério, não necessariamente no momento do desembarque 

das mercadorias, e, só então, estará obrigada a aceitar tais produtos. A aceitação dos produtos 

por parte da Contratante ocorre no momento em que são enviadas as notas fiscais dos mesmos 

ao Setor de Execução Financeira, para realização do pagamento. Caso os produtos não sejam 

aceitos, a Contratante deverá indicar as razões da recusa. 

 

11.2. A Contratante deverá acompanhar a execução do contrato a ser firmado e efetuar os 

pagamentos nas condições e preços pactuados. 

 

11.3. A Contratante deverá cumprir todas as normas e condições do presente termo. 

 

11.4. A Contratante deverá comunicar formalmente à Contratada qualquer alteração contratual, 

incluindo mudança do local de entrega, de acordo com as prerrogativas concedidas à 

Administração Pública – Lei 8.666/93. 

 

11.5. Fica facultada à Contratante realizar acréscimos ou supressões limitadas a 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, mediante termo aditivo do mesmo e nas 

mesmas condições contratuais deste, conforme o § 1º art. 65 da Lei nº 8666/93. 

 

11.6. A Contratante deverá fornecer à Contratada, documentos, informações e demais elementos 

que possuir, ligados ao Contrato. 

 

11.7. A Contratante é responsável pela fiscalização, controle e gerenciamento dos termos do 
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Contrato. 

12 – Obrigações da contratada:  

12.1. A Contratada se obriga a fornecer os materiais de acordo, única e exclusivamente, com a 

especificação constante do edital e de sua proposta. 

 

12.2. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 

da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 

tipo, procedência e prazo de garantia; 

12.2.1 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada. 

12.3. Comunicar, imediata e formalmente à Contratante quando, por motivo de força maior, se 

tornar impossível o fornecimento dos materiais dentro do prazo indicado neste Termo de 

Referência, apresentando ainda, justificativa e indicação de uma nova data para a efetivação da 

entrega. 

 

12.4. Em hipótese alguma a Contratante aceitará outros itens em substituição ao registrado no 

item 2 (dois) deste Termo de Referência, ficando ao encargo da Contratada a responsabilidade do 

controle de qualidade, do fornecimento, visando apresentação da qualidade e resultados  

requisitados.  

 

12.5. Os itens serão considerados aceitos somente nas condições do Item 9.1, Cláusula Nona 

deste Termo. 

 

12.6. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões que se fizerem ao Contrato, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato, de acordo com o §1º art. 65 da Lei 8666/93, mediante termo aditivo ao 

mesmo. 

12.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

13 - Qualificação técnica 

(Informar a necessidade de apresentação de documento demonstrativo de capacidade técnica, 

atestado(s) de capacidade técnica que comprove o desempenho de atividade pertinente e 
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compatível em características, prazos e/ou quantidades com o objeto a ser licitado (atestados, 

certidões, garantias, inspeções, qualificações, etc.), respeitando os limites legais, adaptado à 

Legislação). 

 

14 - Critério de avaliação das propostas 

(Informar o tipo de julgamento das propostas, menor preço por item ou menor preço global). 

 

15 - Condições gerais 

     (Exemplo: solicitação de amostra para a empresa vencedora). 

 

16 – Nome do responsável pela requisição/termo de referência, endereço eletrônico e telefone para 

contatos (preferencialmente, e-mail e telefone institucionais). 

 

Juiz de Fora, __ de __________ de 2017. 

nome legível e assinatura do responsável 

Cargo ou Função 
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Anexo II 

CALENDÁRIO DE COMPRAS DA UFJF NO ANO DE 2017 

MÊS TIPO DE COMPRA 

ABRIL  Cartucho 

 Gerência de Estoque  

 Produtos Químicos / Vidraria / Material 
Laboratorial 

 Material Odontológico 

 Material esportivo/cloro 

MAIO  Materiais de Proteção e Segurança / Uniformes 

 Suprimentos de Informática 

 Material Hospitalar 

 Materiais de construção/ Elétrico e afins 

 COPESE 

JUNHO  Material Copa, Cozinha, Limpeza, Higienização. 

 Produtos Químicos / Vidraria / Material 
Laboratorial 

 Cartucho  

JULHO  Material Expediente (verba de convênio) 

 Software  

 COPESE 

 Equipamentos Diversos 

AGOSTO  Gerência de Estoque 

 Suprimentos de Informática  

 Material de Construção / Elétrico e afins  

 Produtos Químicos / Vidraria / Material 
Laboratorial 

SETEMBRO  Material Odontológico 

 Material de Expediente (verba de convênio) 
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 Material de Proteção e Segurança 

 Material Copa, Cozinha, Limpeza, Higienização. 

                                                           

                                                      ORIENTAÇÕES A SEREM SEGUIDAS 

 O termo de referência deverá, obrigatoriamente, vir acompanhado de 03 (três) orçamentos, nos 
quais constem a razão social e o CNPJ das empresas, de acordo com exigência do Tribunal de Contas 
da União (TCU) e de nossa procuradoria. Além disso, a justificativa para aquisição da compra/serviço 
também deverá compor o termo de referência, que deverá ser devidamente datado e assinado pelo 
responsável da solicitação (nome legível do servidor do quadro permanente da UFJF). O termo de 
referência a ser utilizado é o da AGU disponível no site: 
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265 

 Tanto as requisições no SIGA, quanto o termo de referência deverão informar telefone e e-mail para 

contato com o requisitante (preferencialmente, e-mail e telefone institucionais).  

 Os orçamentos deverão ter sido emitidos em no máximo 60 (sessenta) dias da entrega do termo de 

referência na Gerência de Compras. 

 Serão aceitos orçamentos realizados pela internet desde que contenha a descrição do produto, a 
data em que a pesquisa de preços foi efetuada, a razão social e o número do CNPJ. Caso a razão 
social e o número do CNPJ não constem no orçamento deverá constar no termo de referência. Não 
serão aceitos orçamentos efetuados em plataformas da internet como, por exemplo, mercado livre, 
OLX, submarino ou plataformas similares.  
 

 Os orçamentos emitidos diretamente por empresas deverão constar a razão social, CNPJ, endereço, 
telefone, etc. contendo a descrição do produto, o preço, devendo estar devidamente datado, 
contendo a assinatura e a identificação do responsável pela realização do orçamento. Deverá ser 
enviado para a Coordenadoria de Suprimentos o termo de referência, os orçamentos e a solicitação 
enviada pela unidade requisitante para as empresas solicitando os orçamentos (por exemplo: ofício 
ou e-mail). 

 O valor de referência deverá ser o valor da média aritmética dos orçamentos. 

 O valor de referência deverá ser o valor da média aritmética dos orçamentos. 

 O valor de referência deverá ser o valor da média aritmética dos orçamentos. 

EX: Orç1: R$100,00; Orç2: R$105,00; Orç3: R$115,00. Valor de referência=100+105+115 = R$106,66 

 3 

 As requisições deverão ser feitas até o dia 15 do mês anterior da data prevista do calendário.  

EX: Para compra a ser realizada no mês de abril a requisição deverá ser feita até o dia 15 de março.  

 As requisições só serão processadas quando os termos de referência forem entregues, ou anexados 

no SIGA, devidamente assinados, respeitando rigorosamente a data do calendário. As unidades 
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deverão seguir o modelo de termo de referência disponibilizado no site da AGU (Advocacia Geral da 

União) – ordem de serviço conjunta n.º 01/2016. 

 As requisições que não forem compradas, após 2 (duas) tentativas, serão devolvidas via SIGA, sendo 

informado o motivo da devolução (valor cotado na licitação acima do valor estimado na requisição, 

incoerência ou descrição incompleta do objeto, por exemplo). 

 O preço máximo para compra será sempre o valor estimado na requisição. 

 A requisição de manutenção de equipamento deverá constar necessariamente a informação onde 

será prestado o serviço e o número de patrimônio. 

 Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 2102-3742/3740/3741/3698 (Gerência de 

Compras). 
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Anexo III 

MODELO DE PARECER TÉCNICO 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Data: xx/xx/xxxx 

 

Pregão nº xxx/xxxx - PARECER TÉCNICO 

Eu, NOME DO RESPONSÁVEL PELO PARECER, SETOR/UNIDADE da Universidade Federal de Juiz 

de Fora, no que concerne aos itens XX PR XXX/XXXX,  julgo: 

 A proposta apresentada pela empresa XXXXXXXXXX não esta de acordo com o 

solicitado. Uma vez que (Justificar o não aceite da proposta primeiro colocada). 

 A proposta apresentada pela empresa XXXXXXXXXXXXXX está de acordo com o 

solicitado no termo de referência, podendo portanto ser aceita. 

 

____________________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL PELO PARECER (SIAPE:XXXXX) 

Setor/Unidade 
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Anexo IV 

Check-list  para processo de carona 

 

Os requisitantes interessados em aderir à ata de registro de preços de outro órgão da 

Administração Pública Federal (carona) deverão providenciar o seguinte: 

 

 Requisição via SIGA; 

 Termo de Referência (conforme modelo AGU); 

 Número da UASG  detentora do pregão.  

 Solicitação da unidade à UASG detentora do Pregão SRP; 

 Resposta da UASG; 

 Resultado do item no Comprasnet; 

 Solicitação da unidade à empresa vencedora; 

 Resposta da empresa vencedora. 

 Enviar no mínimo três orçamentos que comprovem que o preço praticado pela empresa 

encontra-se dentro do preço de mercado.  

 

Somente após o recebimento da requisição via SIGA e de toda a documentação é que será 

possível abertura do processo de carona. 
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Anexo V 

 

Check-list para processo de compra e/ou fornecimento de serviços – pregão eletrônico 

 

 

Os requisitantes interessados deverão providenciar o seguinte: 

 

 Requisição via SIGA; 

 Termo de Referência (conforme modelo AGU); 

 Enviar no mínimo três orçamentos que comprovem que o preço praticado pela empresa 

encontra-se dentro do preço de mercado.  

 

Somente após o recebimento da requisição via SIGA e de toda a documentação é que será 

aberto o processo licitatório. 
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Anexo VI 

Fluxograma Pregão Eletrônico 
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Anexo VII 

Importação  

Nesta modalidade, a UFJF adquire o equipamento ou serviço diretamente de firma 

no exterior, efetuando o pagamento em moeda estrangeira, através de procedimentos no 

mercado cambial. Após o pagamento, a UFJF, através do Despachante Aduaneiro, coleta o 

equipamento no exterior, e este último realiza os procedimentos de desembaraço 

alfandegário em nome da universidade. 

Deve-se ressaltar que, além do custo de contratação cambial (aquisição de moeda 

estrangeira e despesas bancárias), este procedimento implica em despesas de 

Desembaraço Alfandegário (transporte, armazenagens, etc) que não podem ser 

desprezados. 

Em alguns casos especiais, alguns equipamentos/materiais necessitam de anuência 

e aprovação de órgãos públicos independentes (ANVISA, Ministério da Agricultura, etc), e 

tais processos podem ser morosos. 

 

RAZÕES PARA ABERTURA DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO: 

A aquisição de material/equipamento ou contratação de serviço no exterior, deve 

ser realizada apenas quando: 

Não houver possibilidade de aquisição do mesmo no mercado nacional, 

e apenas uma empresa no exterior o comercialize, ou 

ATENÇÃO: O fato de o bem importado ter um custo de aquisição inferior 

ao similar nacional, por si só, não justifica um processo de importação. A lei 

8.666/93, nos termos que trata as inexigibilidades e dispensas de licitação, é muito 

clara sobre tais questões. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

- Requisição do Bem ou Serviço a ser adquirido. 

- Requisição de Serviços Bancários (se informar com a COSUP sobre como efetuá-

la) 

- Termo de Referência (conforme modelo) 

- Proforma Invoice, contendo os seguintes itens e requisitos: 
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Deve ser emitida por empresa estrangeira 

Nome "Proforma Invoice" 

Descrição Técnica do Equipamento 

N° da Proforma Invoice 

Nome da Empresa Estrangeira 

Dados Bancários da Empresa Estrangeira 

Data do Documento 

Validade do Documento (superior a 30 dias) 

Prazo de entrega da mercadoria 

Inconterm (modalidade de transporte/entrega) 

Condições de Pagamento: Antecipado ou Carta de Crédito 

Local de entrega (endereço da UFJF) 

Fabricante da Mercadoria 

NCM (TEC-Mercosul) [Se houver representante no Brasil] 

 

 

DOCUMENTOS PARA INSTRUIR O PROCESSO: 

- Justificativa técnica – assinada e datada (razões para a aquisição). Deve expressar, 

claramente, que o equipamento em questão, contemplado no processo em questão, é o 

único que atende as necessidades das atividades a serem desenvolvidas. 

 

- Laudo técnico (assinado e datado). O texto, implicitamente, deve responder as 

perguntas: 

O bem só pode ser adquirido junto a este fornecedor exclusivo? 

Não há similar nacional ou estrangeiro que atenda as necessidades? 

A aquisição vai atender as necessidades da UFJF? 

ATENÇÃO: comprovar respostas com documentos, laudos, relatórios e/ou 

análises. 



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

          PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  

COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS 

 

 

 36 

 

- Comprovação de compatibilidade de preços: estão compatíveis com outras aquisições 

de órgãos públicos e outros clientes? (comprovar com documentos) 

- Patente, se houver. 

 

Documentos que ajudam a justificar o processo: 

- Projeto aprovado junto ao CNPq ou trabalho acadêmico, constando a necessidade de 

equipamento para desenvolver as pesquisas. 

 

Fluxograma de Importação 

 

 

 

 

 



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

          PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO  

COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS 

 

 

 37 

Anexo VIII 

Inexigibilidade de Licitação 

 

Na inexigibilidade a requisição também é feita no SIGA. O termo de referência 

deverá seguir os moldes indicados, entretanto, na justificativa para aquisição, deverá 

constar à informação que o material/equipamento solicitado é o único que atende às 

necessidades do setor requisitante, não existindo no mercado material e/ou 

equipamento equivalente que atenda às necessidades do referido setor (deverá ser 

efetuada uma justificativa técnica informando os motivos pelos quais os 

equipamentos/materiais similares não atendem as exigências solicitadas, não sendo 

suficiente informar que o produto é o que melhor atende às necessidades e sim que é o 

único capaz de atender as necessidades do requisitante). 

 

Deverá ser anexada ao termo de referência a carta de exclusividade 

devidamente registrada no órgão ou entidade competente e a declaração ou 

certificação de veracidade que a empresa é exclusiva na comercialização do referido 

produto (emitida pelo requisitante), conforme Orientação Normativa nº 162009 da AGU 

e da súmula nº255 do TCU. 

Declaração do parecerista técnico, de que o produto é o único capaz de 

atender às necessidades da Administração (frise-se que não basta ser o que melhor 

atende as necessidades da UFJF, deve ser sim aquele que,com exclusão de qualquer 

outro, seja capaz de atender às necessidades da Administração). 

 

Obrigatória a justificativa do preço, que deverá ser realizada mediante a comparação 

do preço constante na proposta da empresa com preços praticados pela futura contratada 

junto a outros órgãos públicos e/ou empresas privadas, ou através de no mínimo três 

orçamentos de produto e/ou serviço equivalente. Na hipótese de inexistência de produto ou 

serviço equivalente tal comprovação poderá ser efetuada com a apuração por meio de no 

mínimo três notas fiscais emitidas pela empresa para órgãos ou entidades da administração 

pública ou empresas privadas.  

- Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados (se for o caso). 

A empresa deverá estar cadastrada no SICAF (níveis I, II, III) e possuir certidão 

negativa de débitos trabalhistas. 
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Anexo VIII 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

 

- Deverá ser efetuada a requisição no SIGA (Serviços Externos) – uma para o valor 

do aluguel e outra para taxas condominiais (despesas ordinárias). 

- Deverá ser efetuado o termo de referência (nos moldes do modelo). Deve constar 

neste a previsão de vistoria no início e no término do período de locação e de quem será a 

responsabilidade pelo pagamento do IPTU e TCR. Deverá ser anexado ao termo o registro 

de propriedade do imóvel. 

- Na fase de planejamento da locação deverá a unidade requisitante fixar prévia e 

justificadamente às características mínimas de que ela precisa num imóvel. Antes da 

escolha ou consulta às opções disponíveis no mercado, a solicitante deverá estabelecer 

quais são os critérios a serem preenchidos por um imóvel a fim de atender as suas 

necessidades, como o tamanho da área, a necessidade ou não de estacionamento, a 

restrição a determinados lugares, o atendimento por linhas de transporte público, etc.  

Estabelecido isto se passa à consulta a órgãos públicos, como a Secretaria de 

Patrimônio da União (SPU), sobre a existência de imóvel com as características 

estabelecidas, no intuito de possibilitar uma ocupação/aquisição a título gratuito, em 

obediência ao principio da economicidade. Não sendo possível a aquisição ou ocupação 

gratuita, é necessária uma avaliação do imóvel efetuado pela Caixa Econômica Federal.   

O locatário deverá estar cadastrado no SICAF (níveis I, II, III) e possuir Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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Anexo IX 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS 

 

Para enquadrar a dispensa de licitação os bens a serem adquiridos precisam estar 

atrelados à existência de uma pesquisa específica, como por exemplo: CAPES, FINEP, 

CNPQ, etc. Entretanto, estão excluídos os bens de uso comum (administrativo ou de infra-

estrutura), os quais independentemente da destinação deverão ser adquiridos através de 

licitação.   No caso de enquadramento na dispensa de licitação deverá ser efetuada 

requisição no SIGA, termo de referência (nos moldes indicados), enviar no mínimo três 

orçamentos do objeto a ser licitado a cópia e a publicação do projeto de pesquisa.  

A empresa precisa estar devidamente cadastrada no SICAF (nível I, II e III) e possuir 

certidão negativa de débitos trabalhistas. 

 

 

 

 


