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INSTRUÇÕES GERAIS PARA OS PEDIDOS: 

 PAGAMENTO DE TAXAS DE SUBMISSÃO E/OU PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS (Inexigibilidade de licitação) 
 TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS (Dispensa de licitação) 

 
DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS PELO SETOR SOLICITANTE: 

TRADUÇÃO/REVISÃO/CORREÇÃO de artigo 
 

PUBLICAÇÃO de artigo 

DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 
 
1 – Pedido de compras no sistema MINHA UFMG 
 
2 – Formulário de FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA preenchido 
(Site da Escola) 
 
3 - Orçamento de três empresas diferentes - Deve constar os 
contatos das empresas para que a S. Compras entre em 
contato; 
 
* De posse dos TRÊS orçamentos, o setor requisitante deve 
elaborar a PLANILHA DE PREÇO MÉDIO (modelo site da 
escola), inserindo-a no sistema MINHA UFMG após assinada.  
 
4 – Planilha de PREÇO MÉDIO (Site da Escola); 
 
* Esse formulário (assinado), os orçamentos originais e a 
planilha de preço médio  deverão ser entregues à seção de 
compras, após assinados e inseridos no Minha UFMG,  
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
 
1 – Pedido de compras no sistema MINHA UFMG 
 
2 – Formulário de FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA preenchido (Site da Escola) 
 
 
3 - Documento que comprove que o artigo foi aprovado para ser publicado no periódico 
desejado; 
 
4 – Proposta da empresa – Deve constar os contatos da empresa para que a S. Compras entre em 
contato; 
 
5 – O setor solicitante deve fazer contato com a empresa para orientá-la a remeter os 
documentos: 
 
a) - Cotrato social; 
b) - Proposta; 
c) - Três Notas fiscais 
d) - Declarações (não empregabilidade menor, não impedimento) 
  

 Se a empresa se recusar a enviar qualquer desses documentos (sobretudo as 
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notas fiscais), a contratação não se seguirá. 

 
Obs: Algumas empresas (poucas) podem se recusar a enviar as notas fiscais de vendas a outros 
clientes, alegando confidencialidade. – Nesse caso: 

 ela deverá preencher um documento (assinado por seu representante legal) em que 
declara sob as penas da lei que o valor cobrado por ela é compatível com a 
realidade mercadologica e que pratica os mesmos preços de todos os seus clientes; 

 Ainda, o pesquisador (servidor) ou o próprio colegiado deverá emitir uma 
declaração endossando a afirmação da empresa – Nessa declaração o emitente 
deverá inserir seu nome completo, CPF e nº da matrícula SIAPE (Sistema 
Integrado de Administração de Recursos Humanos). 

 
* O formulário de formalização da demanda original (assinado), deverá ser entregue à seção 
de compras, após assinado e inserido no Minha UFMG, 

 
APÓS O FECHAMENTO DO PROCESSO E EMPENHO: 
 

 A Seção de Compras envia um email com a cópia do 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). 

 

Observação:  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. " 


