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MANUAL DE COMPRAS 

1 – ESCLARECIMENTO: 

Este informativo visa orientar os setores no âmbito da Escola de Enfermagem, acerca dos 
procedimentos a serem seguidos nos casos de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS e nos de COMPRAS DE 
BENS DE GRANDE VULTO/COMPLEXIDADE.  

2 – OBJETIVO: 

 Definir normas para solicitação de compras de materiais e serviços, visando à dinamização do processo, 
à racionalização dos trâmites, à eficácia das aquisições e atender às orientações dos órgãos de Controle 
– Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. 

3 - PROCEDIMENTOS DE COMPRAS DE BENS DE GRANDE VULTO/COMPLEXIDADE E CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

Para que a seção de compras possa iniciar o processo administrativo para as compras de materiais de 
grande vulto/complexidade e a contratação de serviços, é necessário que o setor solicitante adote os 
seguintes procedimentos: 

1 – Elaboração do PROJETO BÁSICO (modelo anexo) para contratação de serviços e aquisições de 
grande vulto  
 
 O PROJETO BÁSICO deve fazer parte de todos os processos de compras de aquisição de 

serviços e de aquisição de grande vulto/complexidade. 
 
 Em casos em que a compra do material/prestação de serviços, envolva questões técnicas 

relevantes e/ou instalação de equipamentos, mudança de layout e serviços técnicos 
profissionais especializados é necessário que o setor solicitante, além de elaborar o projeto 
básico, peça ao DEMAI UFMG (Departamento de Manutenção e Operação da Infraestrutura) - 
ou outro setor responsável da UFMG - que faça uma análise técnica e elabore um 
parecer/projeto técnico/executivo.  
 
São exemplos de projeto executivo: 
– projeto estrutural; 
– projeto de instalações hidráulicas; 
– projeto de instalações elétricas; 
– projeto de instalações telefônicas, dados e som; 
– projeto de instalações de prevenção de incêndio; 
– projeto de instalações especiais, como alarme e detecção de fumaça; 
– projeto de instalação do ar condicionado; 

 
Telefone DEMAI: 3409-4293 / 4294 
 
2 – Após a elaboração do projeto básico e do projeto/parecer técnico a cargo do DEMAI (ou outro 
setor UFMG) é hora de elaborar o PEDIDO DE COMPRAS no sistema MINHA UFMG 
 
*Vide: “MANUAL - COMO FAZER PEDIDOS DE COMPRAS - Sistema Minha UFMG” 
 
* O PROJETO BÁSICO e o PROJETO TÉCNICO (a que se refere o “item 1”), após assinado, deve ser 
inserido na pasta digital do sistema MINHA UFMG e a via física enviada à Seção de Compras. 
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3 – O setor requisitante deve instruir o processo com três orçamentos impressos para balizar os 
preços de referência; 
 
* Esse item deve estar presente em todos os processos de compras 
 
4 – De posse dos orçamentos, o setor requisitante deve elaborar a PLANILHA DE PREÇO MÉDIO 
(modelo anexo), inserindo-a no sistema, após assinada, e também remetendo o documento físico 
à seção de compras, juntamente com os três orçamentos. 
 
* Esse item deve estar presente em todos os processos de compras 

 
 
 

 


