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Apresentação 

A presente Orientação se destina a orientar os setores administrativo e 

acadêmicos a cerca dos procedimentos obrigatórios para a contratação de serviços 

t r a d u ç ã o ,  r e v i s ã o  e  p u b l i c a ç ã o  de artigos no âmbito da 

E.ENF/UFMG. 
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Glossário: 

Chefia – É o servidor que responde pela Unidade solicitante 

Cotação Eletrônica – é a aquisição de bens de pequeno valor por intermédio de processo eletrônico na 
Internet. São considerados bens de pequeno valor aqueles que se enquadram na hipótese de dispensa de 
licitação prevista no inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993. 

Dispensa de licitação - é a possibilidade de celebrar um contrato entre a Administração e o particular 
diretamente, sem o processo de licitação. A contratação por meio da dispensa de licitação deve limitar-
se às hipóteses previstas no artigo 24 da Lei 8.666/93. 

Dispensa de licitação por teto -  é a hipótese de contratação de produtos e serviços por meio da 
modalidade de Dispensa de licitação prevista no Artigo 24, I e II da Lei 8.666/93. Referido dispositivo aduz 
que é lícito adquirir materiais ou contratar serviços sem processo licitatório para compras e serviços, até 
o limite de R$ 17,6 mil, que não sejam de obras ou de engenharia e, até o limite de R$ 33 mil, para obras 
e serviços de engenharia.  

Documento: “Formulário de oficialização da demanda - não prevista no PAC” – é o documento que 
formaliza a intenção de se adquirir item ou contratar serviços que não foram previstos no PAC. Esse 
documento deve ser elaborado pela Unidade Solicitante, utilizando-se como paradigma o modelo 
disponível no link: http://www.enf.ufmg.br/index.php/2016-06-27-17-09-21/setores-e-secoes/31-
almoxarifado-e-compras. 

Documento: “Instruções gerais e procedimentos para a cotação de preços” – é o documento elaborado 
pela Seção de Compras e Licitações que, com base no pedido elaborado pela Unidade Solicitante, define 
todos os elementos e normas que disciplinam o procedimento de aquisição/contratação. É um 
documento indispensável para todos os processos de aquisição/contratação. 

Documento: “Pedido de Material ou serviço” – é um documento padrão disponível no sistema SEI que 
compila as informações básicas para se iniciar o pedido de aquisição / contratação 

Inexigibilidade de licitação - é a possibilidade de celebrar um contrato entre a Administração e o 
particular diretamente, sem o processo de licitação. A contratação por meio da Inexigibilidade de licitação 
ocorre quando há inviabilidade de competição e se limita às hipóteses previstas no artigo 25 da Lei 
8.666/93, que estabelece ser inexigível a licitação nos casos de contratação de fornecedor exclusivo, de 
serviços técnicos especializados e de profissional consagrado. 

Ordenador de despesas – É a Diretora da Escola de Enfermagem 

PAC – Plano Anual de Contratações 

Unidade solicitante - O solicitante é o usuário com acesso ao SEI através do Login Minha UFMG, que fará 
o pedido com anuência da Chefia e do Ordenador de despesas. 

 

 

I – Formalização da demanda (Elaboração do pedido de compras): 

Responsável: Unidade solicitante 

Descrição 
Quando um setor acadêmico possui uma demanda de contratar empresa especializada para 
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prestar os serviços de TRADUÇÃO, REVISÃO E PUBLICAÇÃO de artigos, ele deverá formalizar essa 
demanda no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), instaurando-se o processo do tipo 
“Licitações: Pedido de Material ou Serviço”.  
 
Essa formalização gera a necessidade de a Unidade solicitante fazer as seguintes diligências, 
elencadas abaixo: 
 

a) – Inicia no SEI o processo do tipo “Licitações: Pedido de Material ou Serviço”; 
 
 

b) – Inclui documento do tipo “Pedido de Material ou serviço”* (disponível no SEI); 
 

 
* Demandas previstas no PAC: 

No campo “Observações” do documento “Pedido de Material ou serviço”* (disponível no 
SEI), a Unidade solicitante deverá informar o nº do(s) item(ns) no Plano Anual de Contratações – A Consulta 
do(s) número(s) do(s) item(ns) poderá ser feita por meio do documento “Relatório de Itens - Planejamento 
e Gerenciamento de Contratações – PGC” disponível na página do Setor de Compras através do link 
http://www.enf.ufmg.br/index.php/2016-06-27-17-09-21/setores-e-secoes/31-almoxarifado-e-compras. 

 
* Demandas NÃO previstas no PAC: 

É possível, em casos excepcionais, adquirir itens ou contratar serviços que não haviam sido 
incluídos no PAC, todavia esse tipo de situação deve ser evitada e, se ocorrer, deve ser justificada de forma 
contundente e aprovada pela autoridade superior. 

A inclusão de novos itens destina-se aos casos em que não foi possível prever, total ou 
parcialmente, a necessidade da contratação no ano de elaboração do Plano Anual de Contratações.  

Nas situações em que se deve adquirir/contratar demandas NÃO previstas no PAC, a 
Unidade Solicitante deverá elaborar e incluir no SEI como documento externo o “Formulário de oficialização 
da demanda - não prevista no PAC”*, disponível no LINK (“na página”): 
http://www.enf.ufmg.br/index.php/2016-06-27-17-09-21/setores-e-secoes/31-almoxarifado-e-compras. 

 
 A ordenadora de despesas da Unidade, após analisado o pedido de demanda não 

prevista no PAC, deverá emitir despacho fundamentado aprovando ou 
rejeitando a aquisição do item. 

 
c) – Inclui como Documento externo: 

 
I) Se tradução, adaptação e revisão de textos (Dispensa de licitação):  

 
 O Formulário para tradução, adaptação e revisão de textos (Dispensa de 

licitação), disponível no link: http://www.enf.ufmg.br/index.php/2016-06-
27-17-09-21/setores-e-secoes/31-almoxarifado-e-compras. ; 

 
II) Se Publicação de artigos (Inexigibilidade de licitação):  

 
 O Formulário para publicação de Artigo (Inexigibilidade de licitação) 

disponível no link: http://www.enf.ufmg.br/index.php/2016-06-27-17-
09-21/setores-e-secoes/31-almoxarifado-e-compras; 
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 Documento que comprove que o artigo foi aprovado para ser 
publicado no periódico desejado; 
 

 Proposta da empresa – Deve constar os contatos da empresa para que a S. 

Compras entre em contato; 
 

 O setor solicitante deve fazer contato com a empresa para orientar 
a ela a remeter os documentos abaixo: 

- Contrato social;  
- Proposta; 
- Três Notas fiscais paradigma a fim de justificar os preços 
praticados; 
- Declarações (não empregabilidade menor, não impedimento) 
 Se a empresa se recusar a enviar qualquer desses 

documentos (sobretudo as notas fiscais), a contratação não 
se seguirá, por contrariar o regramento legal; 

 Se a empresa remeter esses documentos e o Colegiado já os 
receber, esses podem ser inseridos no SEI como documento 
externo. 

 
d) – Após realizadas as diligências acima, o responsável pela elaboração do pedido, deve 

disponibilizar o Pedido em Bloco de Assinatura para aprovação da chefia, setor de 
compras e da diretoria; 
 

e) – O elaborador da demanda, deve incluir como Documento externo, no mínimo, três 
orçamentos; 

 
* Conforme jurisprudência do TCU e da AGU: "A justificativa do preço em 

contratações diretas (art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993) deve ser realizada, 
preferencialmente, mediante: (i) no caso de dispensa, apresentação de, no mínimo, três cotações 
válidas de empresas do ramo, ou justificativa circunstanciada se não for possível obter essa 
quantidade mínima; (ii) no caso de inexigibilidade, comparação com os preços praticados pelo 
fornecedor junto a outras instituições públicas ou privadas. " 

 
 * Nos casos de Dispensa de Licitação (tradução, adaptação e revisão de textos): 
-  se não for possível incluir três orçamentos, deve-se incluir Ofício com justificativa. 
 
 *  Nos casos de Inexigibilidade de licitação (Publicação de artigos): 
- A justificativa do preço deve ser realizada por meio de comparação com os preços praticados pelo 
fornecedor junto a outras instituições públicas ou privadas; Assim, o fornecedor deverá enviar à 
Unidade Solicitante três (3) notas fiscais paradigma, emitidas na ocasião do fornecimento de itens 
similares; 
- Essas notas fiscais devem ser incluídas no processo como documento externo; 
 
- Caso a empresa fornecedora a ser contratada se recuse a enviar notas três fiscais paradigma, 
alegando confidencialidade, é indispensável para a continuidade do processo, que ela declare sob as 
penas da lei a aludida indisponibilidade de envio das notas fiscais, bem como ateste que o valor 
cobrado por ela é compatível com a realidade mercadológica e que pratica os mesmos preços de 
todos os seus clientes. Essa declaração deve ser assinada pelo representante legal da fornecedora.  
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- Por sua vez, o pesquisador (servidor público) interessado na contratação dos serviços de publicação, 
ou o servidor responsável pela formalização da demanda, ou mesmo o próprio chefe do Colegiado 
deverá emitir uma declaração endossando a afirmação da empresa. – Nessa declaração o emitente 
deverá inserir seu nome completo, CPF e nº da sua matrícula SIAPE (Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos). 
*Tanto a declaração emitida pelo fornecedor, quanto a declaração emitida pelo servidor público 
responsável devem ser devem ser incluídas no processo como documento externo;  

 
  

f) – Inclui documento do tipo “Planilha Comparativa de Preços” (disponível no SEI); 
  
  

g) – Envia processo para conferência da Seção de compras. 
 
 
Observações: 

 
 Todas as contratações de bens e serviços que se pretendem realizar ou prorrogar, devem 

ter sido inseridas no Plano Anual de Contratações; 
 Caso a Unidade Solicitante repute necessário, poderá solicitar o agendamento de reunião 

com a Equipe da Seção de Compras e Licitações a fim de dirimir eventuais dúvidas.  
Fluxo SEI: 

 
 
 
 
 
 
 
II - Seleção do Fornecedor e processo administrativo de compras - Contratação por Dispensa e 
Inexigibilidade de Licitação 
Responsável: Unidade de Compras 
 
Descrição 
A fase de Seleção do Fornecedor se inicia imediatamente após a tramitação de todos os 
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procedimentos definidos no tópico “Formalização da Demanda” e o recebimento definitivo (via 
SEI) do pedido de compras na Seção de Compras e Licitações.  
 
*O recebimento definitivo do pedido de compras e o andamento do procedimento pela Seção de 
compras e Licitações ocorrerá após cumpridas todas as formalidades descritas no item I 
“Formalização da demanda (Elaboração do pedido de compras)” e também após a assinatura de 
todas as partes envolvidas na fase de formalização da demanda (Unidade solicitante, chefia, 
ordenadora de despesas).  
 
Essa fase, gera a necessidade de a Unidade de Compras fazer as seguintes diligências: 
 
 

1 – Receber o Pedido de Material ou Serviço e analisar: 
a) Se o setor solicitante incluiu o documento do tipo “Pedido de Material ou serviço” e o 

preencheu devidamente, dentre outras, com as seguintes informações:  
 

Itens do Pedido: Qtde / Cód. CATMAT ou CATSER / DESCRIÇÃO/ VALOR UNIT. 
Declaração de que o(s) material(is) ou serviço(s) solicitado(s) encontra(m)-se 
previsto(s) no Plano Anual de Contratações - PGC. 
 
*Se o item não estiver previsto no PAC, verificar se a Unidade Solicitante preencheu 
o “Formulário de oficialização da demanda - não prevista no PAC” 
Local de entrega 

Justificativa para aquisição dos bens ou para a contratação dos serviços 

 
b) Se a Unidade solicitante incluiu os documentos e cumpriu as demais instruções 

presentes no item “c” do subtópico “I – Formalização da demanda”; 
c) Se o processo administrativo foi devidamente assinado pelo servidor responsável, sua 

chefia e pela ordenadora de despesas; 
d) Se a Unidade solicitante incluiu três orçamentos ou cumpriu as demais instruções 

presentes no item “e” do subtópico “I – Formalização da demanda”; 
e) Se a Unidade solicitante cumpriu as instruções previstas nos itens “f” (Elaboração da   

“Planilha Comparativa de Preços”) do subtópico “I – Formalização da demanda”; 
 

*Caso a Unidade solicitante não tenha cumprido TODAS as instruções previstas no subtópico 
“I – Formalização da demanda”, a Seção de Compras devolverá o processo com Despacho 
para o solicitante. 
 
*Caso a Demanda a ser contratada não esteja prevista no PAC, a ordenadora de despesas 
da Unidade, após analisado o “Formulário de oficialização da demanda - não prevista no 
PAC”, deverá emitir despacho aprovando ou rejeitando a aquisição/contratação. 
 
*Caso todo procedimento esteja saneado, a Seção de Compras e Licitações definirá a 
modalidade de licitação adequada e alterará o tipo de processo no ícone Consultar/Alterar 
processo. 
 
2 – A Seção de Compras e Licitações faz a sua pesquisa de preços nos termos da Instrução 
normativa nº 3, de 20 de abril de 2017. 
 
3 - Envia o processo com pedido de indicação de recurso para a Seção de Contabilidade.  
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*Nessa fase via despacho, nos termos do TEXTO PADRÃO SEI “Solicitação - inclusão de 

análise de viabilidade”, a Seção de Compras e Licitações deverá requerer que a Seção de 
Contabilidade inclua documento com a indicação de viabilidade financeira. 
 
4 – Após receber o processo da Seção de Contabilidade com a indicação de viabilidade 
financeira, a Seção de Compras e Licitações deverá, com base nas considerações 
apresentadas no pedido de material feito pela Unidade solicitante, elaborar o documento 
“Instruções gerais e procedimentos para a cotação de preços*”, conforme TEXTO PADRÃO 
SEI ou similar. 
*Se necessário inclui minuta do tipo “Minuta de Contrato” 
*Dispensa de Licitação por teto (prescinde de “Nota técnica do DLO” e de Análise por parte 
da Procuradoria Federal). 
 
5 – A Seção de Compras e Licitações deverá divulgar a Cotação Eletrônica no sitio 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ ou, a título de exceção, solicitará 
proposta comercial das empresas via e-mail. 
 
6 - A Seção de Compras e Licitações seleciona  a proposta que apresentar o menor preço e 
a submete à análise da Unidade solicitante para que seja feita a análise técnica da proposta 
Comercial; 
 
7 – A análise técnica da proposta comercial que apresentar o menor preço, bem como das 
demais (em caso de necessidade) será processada pela Unidade solicitante.  
 
 

 
* A Unidade Solicitante deverá manifestar sua anuência quanto a proposta 
comercial apresentada; 
 
*Caso a proposta comercial que apresentar o menor preço não atender às 
especificações técnicas exigidas, essa será desclassificada. Para tanto, 
cumprirá à Unidade solicitante informar motivadamente os pontos técnicos 
em que há divergência com o solicitado. 
 
* Será declarada vencedora a proposta comercial que apresentar o menor 
preço dentre as que atendam os requisitos técnicos e de qualificação 
exigidos. 

 
 
8 – Após a seleção da proposta, a Seção de Compras e Licitações inclui e autentica 
digitalmente os documentos de habilitação exigidos do fornecedor de menor preço; 
*SICAF ou Certidões fiscais: Federal, Estadual, Municipal, FGTS, CNDT, conforme o caso.  
 
9 – A Seção de Compras e Licitações cumpre as demais diligências previstas na base de 
conhecimento do SEI - LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO ou LICITAÇÃO: 
INEXIGIBILIDADE. 
 
 
10 – Inclui documento do tipo “Sinopse de dispensa” para embasar o empenhamento; 
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11 – Envia o processo para a Seção de Contabilidade fazer o empenho; 
 
12 – Após a emissão do empenho e a assinatura da Ordenadora de Despesas, a Seção de 
Compras e Licitações deverá adotas as seguintes diligências: 
 

 Enviar a Nota de Empenho ao Colegiado solicitante; 
 Após isso, cumprirá ao Colegiado ou quem ele indicar a função de encaminhar o 

empenho à CONTRATADA e também de efetuar os procedimentos administrativos para 
ENVIO DO ARTIGO para publicação/tradução/revisão/correção 
Justificativa: minimização de erros e segregação de funções: 
 – Antes de enviar o artigo, o solicitante tem a oportunidade de fazer uma última checagem 
e verificar se está tudo certo; 
– O comprador não pode fiscalizar o serviço que ele mesmo compra; 
 
Feito o serviço, o solicitante (Colegiado) receberá a nota fiscal da prestação de serviços e 
enviará ao setor de Contabilidade, após aceite (verificação se o serviço foi prestado à 
contento). 
 

13 – O Recebimento dos serviços, o ateste de nota fiscal pela unidade solicitante e o 
pagamento seguem o fluxograma disponível no SEI "Contabilidade e Finanças: 
Pagamentos a Pessoa Jurídica", dentro do mesmo processo de dispensa ou 
inexigibilidade já iniciado. 

 
*Nessa etapa fazem parte: 
- Seção de Contabilidade  
- Unidade Solicitante 

 

 


