
 

 

 

 

 

 

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA 

COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 



 

1. INTRODUÇÃO 

O Manual de Normas e Procedimentos para Compras e Contratação de Serviços tem por objetivo orientar os 

servidores quanto aos trâmites e processos necessários para a realização das solicitações de compras e/ou 

contratação de serviços. 

2. OBJETIVOS 

 Orientar os servidores a enviar suas solicitações devidamente detalhadas e especificadas, com a 

finalidade de dar celeridade no processo e melhorar a qualidade na aquisição e contratação; 

 Adquirir produtos de qualidade, atentando às especificações do pedido e normas técnicas, visando 

economicidade e procurando atender às necessidades do setor; 

 Garantir que as solicitações sejam atendidas com rapidez, qualidade e praticidade, visando sempre o 

princípio da isonomia, da imparcialidade, da economicidade, da transparência e da ética nas aquisições e 

contratações de serviços. 

3. EQUIPE DO SETOR DE COMPRAS (SERVIÇO DE MATERIAL-SMD) 

O setor de licitação do Campus UFV-Florestal é composto pela seguinte equipe: 

 Patrícia Rodrigues 

 Jéssica Costa de Faria 

 Rogério Duarte Torres 

o Telefone para contato: 3536-3354 

O setor responsável pelas compras via FUNARBE do Campus UFV-Florestal (SERVIÇO DE ADM. FINANCEIRA-

SFI) é composto pela seguinte equipe: 

 Maria Célia do Nascimento Oliveira de Souza  

 Thaís Couto Bastos Ferreira 

 Jardell Fillipe da Silva 

o Telefone para contato: 3536-3359 

4. FORMALIZAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS VIA LICITAÇÃO 

 A solicitação de compras deve ser realizada no sistema SIM: 

https://www.dti.ufv.br/Smt/CheckLogin.asp 

Para abrir uma nova solicitação, deve-se selecionar o botão: “Nova Solicitação”. Será aberta uma página 

com orientações aos solicitantes. Como essa página foi criada pela DIRETORIA DE MATERIAL-DMT em 

Viçosa, favor desconsiderar os contatos informados. O e-mail do Serviço de Material do Campus UFV-

Florestal é materiais.ufv@gmail.com.  

 Na solicitação devem constar todas as informações necessárias para que a compra ou serviço possam ser 

contratados com melhor qualidade possível: 

https://www.dti.ufv.br/Smt/CheckLogin.asp
mailto:materiais.ufv@gmail.com


o Definição do objeto: A correta definição do objeto é extremamente importante para o sucesso 

da contratação. Quando o objeto é mal definido, poderá tornar inviável a formulação das ofertas, 

impedir o seu julgamento, ou então a aquisição de um objeto que não irá atender às 

necessidades do projeto. Todavia, devem-se evitar as características excessivas, irrelevantes e 

desnecessárias, que poderão dificultar a localização de fornecedores e restringir a 

competitividade. 

Dessa forma, após selecionar o item no catálogo, deve-se descrever o objeto no espaço 

reservado para a “Descrição Complementar”. 

Caso o objeto a ser licitado não esteja no catálogo interno da UFV, deve-se fazer a busca no 

catálogo de materiais do site www.comprasgovernamentais.gov.br e solicitar ao SMD que solicite 

à DMT/UFV a inclusão do produto. Se o item não for encontrado no referido site, deve-se fazer 

uma descrição do objeto, enviar ao SMD que solicitará à DMT/UFV a inclusão no catálogo do 

governo federal em Brasília e no catálogo interno da UFV. 

o Pesquisa de mercado: As solicitações somente poderão ser efetuadas após pesquisa de mercado, 

seguindo os parâmetros das Instruções Normativas nº 5 de 2014 e nº 03 de 2017, trazendo uma 

estimativa prévia do valor a ser contratado, independentemente do valor a ser contratado. De 

acordo com as referidas Instruções Normativas, a pesquisa de preços será realizada mediante a 

utilização dos seguintes parâmetros e na seguinte ordem: 

I. Painel de Preços disponível no endereço eletrônico: 

 http:// paineldeprecos.planejamento.gov.br  

II. Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 

180 dias anteriores à data da pesquisa de preços, por intermédio de documentos 

físicos que comprovem que a contratação se deu por ente público; 

III. Pesquisa publicada em mídia especializada (Tabela FIPE), sítios eletrônicos 

especializados (webmotors, imovelweb) ou de domínio amplo (Americanas, Leitura), 

desde que contenha a data e hora de acesso;  

IV. Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem 

em mais de 180 dias. 

Este método mais tradicional deve ser adotado como última opção, na impossibilidade 

gerencial ou fática de realizar a pesquisa de outra forma, isso porque, a estimativa que 

considere apenas cotação de preços junto a fornecedores pode apresentar preços 

superestimados, uma vez que as empresas não têm interesse em revelar, nessa fase, o 

real valor a que estão dispostas a realizar o negócio. 

A pesquisa de mercado deverá conter, no mínimo, três orçamentos. Se não for possível obter três 

orçamentos, é necessário justificar os motivos. Na tela do programa “SIM”, sempre informe que 

o item possui três pesquisas de preço. 

o Órgão Recebedor: Informe corretamente o setor de sua lotação. 

o Interessado Recebedor: Informe o nome do solicitante, tal como e-mail e telefone para contato. 

o Fonte de Recurso: Recurso da União.  

o Destinação da Despesa: Campus de Florestal. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 Os pedidos devem ser realizados com no mínimo 03 (três) meses de antecedência; 

 Os pedidos executados por dispensa de licitação deverão ser enviados com no mínimo 01 (um) mês de 

antecedência e esta somente poderá ser realizada quando se enquadrar nos itens citados no art. 24 da 

Lei 8.666 / 93; 

 Se aprovado o pedido pelo ordenador de despesas, o Setor de Licitação procederá com a licitação e, se 

necessário, enviará o Termo de Referência para aprovação do solicitante; 

 O produto será entregue no endereço indicado na ordem de compra. No caso de equipamentos, a 

entrega se dará no setor de Almoxarifado da Universidade, para que o bem possa ser encaminhado ao 

Setor de Patrimônio, para catalogação e tombamento; 

 O Setor de Licitação orienta que o solicitante acompanhe o processo de compra, dando suporte e 

respondendo questionamentos que surgirem durante a tramitação. 

5. FORMALIZAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS VIA FUNARBE 

O Decreto Federal nº 8.241/14 entrou em vigor em 21 de maio de 2014 e regulamenta a aquisição de bens e a 

contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio para a realização de projetos de ensino, pesquisa, 

extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e estímulo à inovação. 

A FUNARBE permite a contratação/compras que se sujeitam aos seguintes critérios: 

 Para compras diretas de até R$ 4.000,00, não serão necessários orçamentos, desde que não seja 

caracterizado como fracionamento de despesa; 

 Para compras diretas de R$ 4.000,00 a R$ 20.000,00 ao ano, é obrigatório a apresentação de 

orçamentos. 

 

Quando não for possível a compra via licitação, o servidor deverá preencher os formulários em anexo (anexo 

I, II ou III) e solicitar à Diretoria Administrativa a autorização para proceder à compra e/ou contratação de 

serviços. Após a obtenção do produto e/ou finalização da prestação de serviços, o solicitante ficará 

responsável por providenciar toda a documentação necessária e descrita nos anexos e entregá-la no setor 

financeiro do Campus UFV-Florestal. 

Para facilitar a obtenção de informações do fornecedor, disponibilizou-se no Anexo IV, um formulário que 

poderá ser entregue ao referido e anexado à nota fiscal, uma vez que sem essas informações o pagamento 

não poderá ser efetuado. 

 



ANEXO I 

Solicitação para compras de bens de consumo e/ou prestação de serviço via FUNARBE 

Solicitante:  

Setor:  

Matrícula:  Telefone Celular: (     )  

E-mail do Solicitante:  

Descrição da compra/serviço: 
 

Justificativa da compra/serviço: 
 

Valor:  

Fornecedor:  

 

Eu, _________________________________________________________, me responsabilizo por solicitar ao 

fornecedor que a nota seja emitida em nome da FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, situada no edifício sede, s/n, 

Viçosa, MG, CEP: 36.570-900, inscrita no CNPJ: 20.320.503/0001-51 e Inscrição Estadual: 713298969.13-82. Irei 

informá-lo que no corpo da nota, ou anexo a ela, deve constar o descritivo completo do serviço/produto, o nome e 

telefone do solicitante bem como a conta bancária registrada no mesmo CNPJ da empresa, o número da agência e 

o nome do banco, não sendo permitido pagamento em conta poupança e/ou por meio de boletos, sendo que o 

prazo mínimo para pagamento é de 30 dias. 

Comprometo-me a entregar a nota fiscal legível e atestada por mim no setor financeiro do campus UFV-Florestal e 

para compras/serviços cujo valor exceder o valor de R$ 4.000,00, entregar juntamente com a nota fiscal, três 

orçamentos. 

Data: ___/___/___ 

                                              _________________________________________________________ 

                                                                                      Assinatura do Solicitante 

 

 

Espaço reservado à autorização da Diretoria Administrativa 

 

 
 

 

AUTORIZO           NÃO AUTORIZO 

 

_________________________ 

CARIMBO / ASSINATURA



ANEXO II 

SOLICITAÇÃO PARA COMPRAS DE BENS PERMANENTES VIA FUNARBE 

Solicitante:  

Setor:  

Matrícula:  Matrícula:  

E-mail do Solicitante:  

Descrição da compra: 
 

Justificativa da compra: 
 

Valor:  

Fornecedor:  

 

Eu, _________________________________________________________, me responsabilizo por solicitar ao 

fornecedor que a nota seja emitida em nome da FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, situada no edifício sede, s/n, 

Viçosa, MG, CEP: 36.570-900, inscrita no CNPJ: 20.320.503/0001-51 e Inscrição Estadual 713298969.13-82. Irei 

informá-lo que no corpo da nota, ou anexo a ela, deve constar o descritivo completo do serviço/produto, o nome e 

telefone do solicitante bem como a conta bancária registrada no mesmo CNPJ da empresa, o número da agência e 

o nome do banco, não sendo permitido pagamento em conta poupança e/ou por meio de boletos, sendo que o 

prazo mínimo para pagamento é de 30 dias. 

Comprometo-me a entregar a nota fiscal legível e o termo de guarda atestados e assinados por mim no setor 

financeiro do campus UFV-Florestal e para compras cujo valor exceder o valor de R$ 4.000,00, entregar 

juntamente com a nota fiscal e o termo de guarda, três orçamentos. 

Data: ___/___/___ 

                                              _________________________________________________________ 

                                                                                      Assinatura do Solicitante 

 

 

Espaço reservado à autorização da Diretoria Administrativa 

 

 

 

AUTORIZO           NÃO AUTORIZO 

 

 

_________________________ 

CARIMBO / ASSINATURA



ANEXO III 

SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS VIA FUNARBE 

Solicitante:  

Setor:  

Matrícula:  Telefone Celular: (     )  

E-mail:  

Descrição do serviço: 
 

Justificativa  do serviço: 
 

Valor:  

 

Eu, _________________________________________________________, me responsabilizo por solicitar ao 

prestador de serviço que a nota seja emitida em nome da FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, situada no edifício 

sede, s/n, Viçosa, MG, CEP: 36.570-900, inscrita no CNPJ: 20.320.503/0001-51 e Inscrição Estadual 713298969.13-

82. Irei informá-lo que no corpo da nota, ou anexo a ela, deve constar o descritivo completo do serviço, o nome e 

telefone do solicitante, bem como a conta bancária registrada no mesmo CPF do prestador de serviço, o número 

da agência e o nome do banco, não sendo permitido pagamento em conta poupança, sendo que o prazo mínimo 

para pagamento é de 30 dias. 

Comprometo-me a entregar a nota fiscal legível e atestada por mim ou o Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) 

preenchido no setor financeiro do campus UFV-Florestal. 

Data: ___/___/___ 

 

                                              _________________________________________________________ 

                                                                                      Assinatura do Solicitante 

 

 

Espaço reservado à autorização da Diretoria Administrativa 

 

 
 

 

AUTORIZO           NÃO AUTORIZO 

 

 

_________________________ 

CARIMBO / ASSINATURA



ANEXO IV 

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL 

Razão Social: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES 

Endereço: Edifício sede, s/n, Viçosa, MG, CEP: 36.570-900 

CNPJ: 20.320.503/0001-51 Inscrição Estadual: 713298969.13-82 

Banco para 

depósito: 
 Agência:  Conta Corrente:  

Nome completo 

do solicitante: 
 

Telefone celular 

do solicitante: 
 

 

 

 


