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O Manual de Compras é um guia prático de Orientações Gerais visando facilitar a ação 
dos Requisitantes de Bens e Serviços do Campus Baixada Santista. 

  
 

Orientações Gerais 
 
 

Nenhuma despesa pode ser efetuada antes dos procedimentos de contratação, sob pena de 
apuração de responsabilidade, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000 e Lei nº 
8.666/93. 

 
Os documentos externos (aqueles que não estão disponíveis no SEI) a serem inseridos no 
sistema deverão estar em formato PDF.  
 
Quanto aos documentos a serem apresentados em planilhas, os mesmos deverão estar nos 
dois formatos: em Excel, para conferência das fórmulas, e em PDF para visualização no 
próprio sistema.  
 
 

Abertura de Processo e Documentação Básica para Aquisição de Bens e Contratação de 
Serviços 

 
 
Os processos deverão ser abertos no SEI com os seguintes documentos: 
 
 

● Documento Oficialização/Formalização de Demanda (Competência: Setor 
Requisitante) 
(Anexo II, Instrução Normativa nº 05/2017- link acima).  Modelo disponível no site e 
também consta no SEI.  

 
● Nomeação Equipe de Planejamento (Competência: Direção)  

(alínea d, Inciso I o art. 21 da Instrução Normativa nº 05/2017) Modelo disponível no 
SEI. 
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-
normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada  

 
 

● Estudos Preliminares (Competência: Setor Requisitante) 
 (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/ 2020. Art. 7º aborda o conteúdo do documento). 
Modelo disponível no SEI para preenchimento.  
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-
258465807  
§ 2º Os ETP devem obrigatoriamente conter os elementos dispostos nos incisos I, IV, 
V, VI, VII, IX e XIII do caput deste artigo e, quando não contemplar os demais 
elementos do caput, apresentar as devidas justificativas no próprio documento que 
materializa os ETP. 
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● Mapa de riscos (Competência: Setor Requisitante)(Anexo IV, Instrução Normativa nº 
05/2017). Modelo disponível no site. 

 

● A solicitação de compra de bens e contratação de serviços (Competência: Setor 
Requisitante. Deverá vir acompanhada de 03 orçamentos de preços de mercado.  

Descrição do objeto: A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição. Demais informações sobre citação de marca nas perguntas frequentes. 

Link vídeo tutorial  

 

● Pesquisa de Preços (Competência: Setor Requisitante) 

Deverá ser executada de acordo com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 
2020:  : https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-
de-2020-270711836 . 
 
Sobre a responsabilidade de realizar a pesquisa de preços, a jurisprudência do TCU 
aponta para a área demandante, conforme segue: 

Acórdão 3.516/2007 TCU – “Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro 
ou da autoridade superior realizar pesquisas de preços no mercado e em outros entes 
públicos, sendo essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos diversos objetos 
licitados, dos setores ou pessoas competentes envolvidos na aquisição do objeto”. 

 

Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições 
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do 
bem ou execução do serviço, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas 
e modelos, quando for o caso. 

 

A pesquisa de preços deve contemplar bens cujas especificações guardam identidade 
com as daqueles efetivamente desejados, evitando a comparação entre bens que não 
sejam equivalentes. 

 

Entre as fontes da pesquisa de preços, devem ser priorizadas o “painel de preços” e 
as “aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no 
período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório” 
em detrimento da “pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo” e “pesquisa com os fornecedores”, cuja adoção 
deve ser vista como prática subsidiária e suplementar. 

Link para consulta de materiais e serviços:  

 https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/   
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Quando da impossibilidade de obtenção de preços por meio destes 2 instrumentos 
prioritários, deverá ser inserida justificativa nos autos e proceder a pesquisa de preços 
diretamente com os fornecedores. 

O orçamento deverá ser emitido em papel timbrado, conter o CNPJ e dados da 
empresa; conter data;  descrição detalhada do objeto; valor unitário e total; o valor do 
frete, se houver, deverá estar incluso no valor do item; prazo de entrega; prazo de 
validade da proposta; prazo da garantia, quando cabível. A proposta comercial deverá 
estar assinada por quem elaborou e conter as demais condições relevantes e 
necessárias para análise, quando couber. Os orçamentos precisam estar 
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de 
divulgação do instrumento convocatório. 

 

● Mapa comparativo de orçamentos (Competência: Setor Requisitante), conforme 
modelo disponível no site, seguindo os requisitos mínimos, exigidos pela IN 73/2020: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-
270711836 . 
 
A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo, a 
identificação do agente responsável pela cotação, a caracterização das fontes 
consultadas, a série de preços coletados, o método matemático aplicado para a 
definição do valor estimado e as justificativas para a metodologia utilizada, em especial 
para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente 
elevados, se aplicável; 

 

Devem ser utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a 
mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo 
incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos 
parâmetros previstos na referida IN, desconsiderados os valores inexequíveis, 
inconsistentes e os excessivamente elevados, podendo ser utilizados outros critérios ou 
métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e 
aprovados pela autoridade competente. 

 

Os preços coletados devem ser examinados de forma crítica, em especial, quando 
houver grande variação entre os valores apresentados;  

 

Por meio de manifestação técnica fundamentada, cumprindo à Administração o 
discernimento sobre os efetivamente aptos a comporem a planilha de preços, podendo 
até serem excluídos aqueles demasiadamente discrepantes dos demais;  
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● Termo de Referência ou Projeto Básico (Competência: Setor Requisitante) 

Art. 29,  IN 05/2017 : Devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de 
Termos de Referência e Projetos Básicos da Advocacia-Geral União 

 Abaixo página onde estão disponíveis todos os modelos:  

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-
convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos  

 

Abaixo, modelo específico para Compras/Pregão Eletrônico: 

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-
convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/compras-pregao-
eletronico  

 

Obs. Os modelos citados estão sujeitos a alterações, de acordo com as 
atualizações legais. Solicitamos consultar o site da AGU sempre que necessário. 

 

Segundo o Art. 30 da IN 05/2017,  O Termo de Referência ou Projeto Básico deve 
conter, no mínimo, o seguinte conteúdo: 

 I - declaração do objeto; 

 II - fundamentação da contratação; 

 III - descrição da solução como um todo; 

IV - requisitos da contratação; 

V - modelo de execução do objeto; 

VI - modelo de gestão do contrato; 

VII - critérios de medição e pagamento; 

VIII - forma de seleção do fornecedor; 

IX - critérios de seleção do fornecedor; 

X - estimativas detalhadas dos preços, com ampla pesquisa de mercado nos termos da 
Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014; e 

XI - adequação orçamentária. 
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Sistema de Registro de Preços-SRP 

 
Quando a documentação, para aquisição de bens ou a contratação de serviços, for 
elaborada, será necessário incluir no Termo de Referência uma justificativa destacando o 
motivo pela opção desta modalidade de compra, bem como o enquadramento em um ou 
mais incisos, do Art. 3º do Decreto 7.892/2013:  
 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração. 

 
 

Utilização de Ata de outros Campi 
 

Não deverão ser utilizadas atas de registro de preços dos demais Campi (identificadas pelas 
siglas dos Campi no sistema como CBS, SJC, Guarulhos, etc) sem autorização prévia do 
fiscal da ata e da empresa, em vista da alteração de endereço de entrega e redução do 
quantitativo disponível. 
 
A solicitação deverá ser feita formalmente pelo sistema e inserida no processo SEI, bem 
como a concordância da empresa. Todas as ações são da Competência do Setor 
Requisitante 
 
Informamos que, nesta situação específica, não é necessário apresentar orçamentos 
comparativos, uma vez que, a licitação foi realizada e, esta fase, foi  adequadamente 
superada.  

 
As atas de registro de preços vigentes podem ser consultadas na Intranet, no mesmo 
ambiente   da emissão da solicitação de compra. 

 
 

Utilização de Atas de Outros Órgãos Federais 
 

Para adesão à ata de registro de preços de outros órgãos públicos federais, a Solicitação de 
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Compra deve vir acompanhada dos documentos previstos no Decreto nº 7.893/2013: 

● Pesquisa de atas em outros órgãos. (Competência: Requisitante e Setor de Compras)  

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata0.asp 

http://comprasnet.gov.br/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp 

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/public/principal.do  

● Solicitar autorização do órgão que realizou a ata de Registro de Preços informando o 
item e a quantidade demandados;(Competência: Setor de Compras) 

● Autorização do fornecedor manifestando interesse no fornecimento (Competência: 
Setor de Compras); 

● Após as autorizações acima, solicitar ao Órgão o Parecer Jurídico e Ata Assinada para 
juntar aos autos (Competência: Setor de Compras),  

● Realizar pesquisa de preços, para cada item solicitado,  a fim de comprovar que o 
valor é vantajoso e realizar justificativa apontando tais fatos (Competência: Setor 
Requisitante); 

● Apresentar a planilha comparativa com estes orçamentos (Competência: Setor 
Requisitante);  

● Justificativa para Adesão (Competência: Setor Requisitante).  
● Solicitação de compra devidamente assinada pelos envolvidos (Competência: Setor 

Requisitante); 

 

Solicitação de inscrição em eventos, cursos, congressos 
 

Todas as ações são da Competência do Setor Requisitante 

 

● Realizar prévia consulta à Direção acerca da disponibilidade orçamentária e juntar aos 
autos.  

● Solicitação de Compra; 
● Solicitação de inscrição em eventos, cursos, congressos, etc devem vir acompanhadas 

de: relação de participantes (Nome completo, SIAPE, matrícula); 
● Folder/folheto do evento e aprovação prévia da Comissão de Capacitação (nos casos 

de inscrição de servidores técnicos - administrativos), com no mínimo 02 (dois) meses 
de antecedência. 

 
 

Solicitação de serviços para conserto de equipamentos 

 

Todas as ações são da Competência do Setor Requisitante 

● Realizar prévia consulta à Direção acerca da disponibilidade orçamentária e juntar aos 
autos 

● Termo de Referência 
● Solicitação de compra 
● Informar o número de patrimônio do bem ou termo de cessão de uso (quando se tratar 
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de bens de terceiros),  
● Estudo comparativo do valor do conserto versus o valor de aquisição de equipamento 

novo. Ou seja, deverá apresentar 3 orçamentos de novo produto e 3 orçamentos para 
realização do conserto;  

● Realização do Mapa/Planilha comparativa de valores contendo as informações 
exigidas na Legislação, conforme especificado no detalhamento da Pesquisa de 
Preços, realizado anteriormente.  

● Apresentar justificativa da vantajosidade, acerca do conserto em detrimento da compra 
de um novo equipamento. 

 
Solicitação de compra de bens ou serviços de empresa que detenha exclusividade 

 

Todas as ações são da Competência do Setor Requisitante 

São aqueles materiais que exigem a indicação de marca e/ou são adquiridos de forma 
EXCLUSIVA (apenas um fabricante ou distribuidor).   

● Solicitação de compra de bens ou serviços de empresa exclusiva (contendo indicação 
de marca, modelo, etc).  

● Carta de exclusividade, válida, emitida por Órgão Oficial ( tal como Sindicato, 
Associação Comercial, etc) demonstrando a exclusividade de fabricação, 
comercialização ou representação em todo o território nacional ou no estado de São 
Paulo. 

● Declaração da empresa de que os itens  contratados estão abrangidos pelo 
documento de exclusividade (Para os casos em que não for possível identificar 
claramente o item adquirido no documento de exclusividade). 

● Proposta Comercial,  
● Justificativa técnica (conforme modelo disponível) para escolha da marca;  
● Justificativa quanto ao preço praticado,  
● Comprovação de compatibilidade do valor. Apresentação de cópia de outras NF’s 

emitidas para outros órgãos públicos e/ou empresa por valor preço equivalente; nota 
de empenho; Banco de Preços, etc);  

● Cópia da aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do projeto de pesquisa 
relacionado ao material solicitado.   

 
Obs: Para produtos de venda exclusiva, emitir solicitação de compra em separado dos  
demais materiais, sendo uma para cada empresa. 

 

Solicitação de assinatura de revistas, periódicos, jornais 

 

● Realizar prévia consulta à Direção acerca da disponibilidade orçamentária e juntar aos 
autos. 

● Solicitação de compra para assinatura de revistas, periódicos, jornais; 
● 03 orçamentos (Painel de Preços, Contratações de outros entes públicos, 

Fornecedores); 
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● Mapa Comparativo de preços 
● Justificativa para escolha do periódico/revista/jornal, bem como informação nos termos 

da Instrução Normativa MPOG nº 09/2012, que limita a assinatura a instrumentos de 
caráter técnico e necessários aos serviços. 

● Indicação Equipe de Planejamento 
● Documento de Formalização de Demanda; 
● Estudo Preliminar; 
● Mapa de riscos; 
● Termo de Referência 

 
Contratação de Fundações de Apoio 

 Competências: Direção, Setor Requisitante, Setor de Compras e Div. de Contratos e 
Convênios 

 

Para os Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento 

Orientações Gerais podem ser consultadas na página da ProEC  

https://www.unifesp.br/reitoria/proec/informacoes-ao-professor/orientacoes-gerais-2021  

 

Segue abaixo listagem da documentação necessária do Projeto de Previsão Orçamentária 
(PPO).  

 

Modelos disponíveis na Página:  

https://www.unifesp.br/reitoria/proec/assessorias-lato-sensu/assessoria-de-previsao-
orcamentaria-lato-sensu 

 

Anexo I - Termo de Responsabilidade  

Anexo II - Cronograma de Desembolso 

Anexo III - Planilha de Previsão Orçamentária 

Anexo IV - Listagem de Participantes 

Declaração de Execução de Atividades (se necessário para os docentes em regime de 
Dedicação Exclusiva) 

 

Além dos documentos acima referidos, para os cursos Lato Sensu, são também necessários: 

 

● Solicitação de compra  
● Proposta Comercial/Planilha Orçamentária Fundação de Apoio 
● Aprovação pela Direção e demais envolvidos na contratação 
● Plano de trabalho  
● Programação do curso 
● Aprovação/Homologação ProEC 
● Justificativa para escolha do fornecedor (art. 26, Lei nº 8.666/93) 
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● Justificativa do preço (art. 26, Lei nº 8.666/93);  
● Contratos similares da FAP e/ou de outras Fundações de Apoio, para análise da 

compatibilidade de valores e condições pela Procuradoria;  
● Comprovação de enquadramento do contratado como instituição incumbida de 

pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional (Inciso XIII, art. 24, Lei nº 8.666/93);  
● Cópia do Estatuto atualizado da instituição a ser contratada, para verificação da 

compatibilidade entre seu objetivo e o objeto a ser contratado;  
● Planilha Ressarcimento (Direção Administrativa) 
● Nomeação Equipe de Planejamento (Direção Administrativa) 
● Documento de Formalização de demanda 
● Estudo Preliminar 
● Mapa de Risco 
● Termo de Referência/Projeto Básico 
● Demais documentos necessários e auxiliares para análise da Procuradoria em relação 

à referida contratação, quando couber. (Parecer, Ofício, Indicação Orçamentária),  
● Minuta de Contrato (Div. de Contratos) 
● Certidões Negativas de Débitos: Federais, FGTS, INSS, Estadual e Municipal da 

instituição a ser contratada; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; (Div. de 
Compras);   

 

Os demais documentos pertinentes ao setor de Compras, não listados acima, serão 
incluídos no processo nas etapas cabíveis.   

 

Os documentos em destaque são necessários para outras contratações da 
Fundação de Apoio 

 

 
Aquisição de Produto Controlado pelo Exército 

 

Informamos as orientações disponíveis pelo Exército, em relação à compra de órgãos 
públicos de produtos controlados. 

 
Quando concluída a compra, será preciso que o usuário - ou o responsável pelo uso e 
armazenamento do produto- solicite a Autorização junto ao Exército (não se trata de licença, 
da qual a Unifesp – por ser órgão público dedicado a pesquisa – é isenta), para que a 
empresa faça a entrega. 
 

Para tanto, deverá ser entregue Ofício ao Ministério do Exército – Comando da 02ª Região 
Militar, informando quantidade a ser adquirida, que se destina para fins de pesquisa 
científica, a empresa, utilização e local de armazenamento (contato abaixo). 
Quando concluída a contratação, são enviados os dados da empresa fornecedora para que 

o responsável técnico providencie a autorização acima. 
 

Providenciar um ofício dirigido ao Comandante da 2a. Região Militar, informando os dados 
constantes do § 1o. do Art 99. Este ofício deverá ser protocolado no SFPC da 2a. RM, 
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devendo, para isso, ser agendado um horário de atendimento, pelo telefone (11) 3888 5258 - 
[mailto:2rm_sfpcch@cmse.eb.mil.br] 

 
Verificar no extrato do R 105 - Dec 3665 / 00 se a instituição se enquadra na isenção de 
registro. Caso afirmativo, não há necessidade de obter o certificado de registro no Exército 
para aquisição do produto. 

 
Informações completas podem ser obtidas nos sites www.dfpc.eb.mil.br  ou 
www.2rm.eb.mil.br , inclusive com acesso à legislação que normatiza o assunto. 

 
 

Produtos químicos controlados pela Polícia Federal  
 
Consultar o site: 
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/produtos-quimicos  
 

● Legislação  

https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/produtos-quimicos/legislacao/legislacao  

● Portaria MJSP 240/19, de 12 de março de 2019 (Portaria mais recente sobre o tema, 

sem exclusão da consulta às demais) 

https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/produtos-quimicos/legislacao/portaria-

240.pdf/view

Eventos relacionados ao exterior 

 
Solicitações de Importação, Exportação / Inscrição em curso no exterior, eventos 
e congressos/  Doação e Remessa Financeira  
 
Este tipo de contratação não é realizado pelo Campus Baixada Santista.  
 
Solicitamos ao requisitante que entre em contato com o Campus São Paulo, através do 
e-mail compras.csp@unifesp.br , a fim de que possa obter informações sobre a 
documentação necessária, prazos e demais  trâmites cabíveis ao tipo de 
contratação/aquisição que se pretende realizar.  

 

Contato - Divisão de Gestão de Materiais 

E-mail: compras.bs@unifesp.br 

 

Modelos 

 Disponíveis no site.  
Obs. Os modelos estão sujeitos a alterações, de acordo com as atualizações legais. 
Solicitamos, antes do seu eventual preenchimento, a devida pesquisa junto aos sites já 
indicados no presente Manual.  


