
MANUAL 
DE COMPRAS
E LICITAÇÕES



2Manual  de Compras e L ic i tações

Sumário
APRESENTAÇÃO   03
1. CONCEITOS BÁSICOS    04 
1.1 Licitação:   04 
1.2 Responsáveis pela Licitação:   05
1.3 Pregão:  05 
2. INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DE REQUISIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E SERVIÇOS  06 
2.1.1 Email   07 
2.1.2 Setor/Departa  07 
2.1.3 Responsável pela Demanda:  07 
2.1.4 Matrícula/Siape/Matrícula Fundep:   07 
2.1.5 CPF:  07 
2.1.6 Ramal e Celular:  07 
2.2. Página 2 do Formulário de Requisição de Compras:  07 
2.2.1. Tipo do Item:  07 
2.2.2. Material:  08 
2.2.3 Serviço:  08 
2.2.4. Obra:  15  
2.3.1 Fornecedor Exclusivo:  16 
2.4. Página 4 do Formulário de Requisição de Compras:  22 
2.4.1. Especificação do Item:  22 
2.4.2. Requisitos Para a Contratação:  29 
2.4.3. Estudos Preliminares:  34 
2.4.4. Adicionar Novo Item:  40 
2.4.5. Fiscais de Contrato:  40 
2.5. Página 5 do Formulário de Requisição de Compras:  41 
2.5.1. Gerenciamento de Riscos:  41 
2.6. Página 6 do Formulário de Requisição de Compras:  42 
2.6.1. Termo de Responsabilidade:  42 
2.6.2. Submeter:  42 
2.6.3. Salvar:    42 



3Manual  de Compras e L ic i tações

APRESENTAÇÃO

O Manual do Requisitante foi elaborado com o objetivo principal de orientar os servi-
dores da Faculdade de Medicina da UFMG – FM/UFMG quanto aos procedimentos a 
serem adotados nas requisições de bens e contratações de serviços comuns.
 
No seu conteúdo, constam noções gerais sobre licitações, classificação de itens, nor-
mas, procedimentos e orientações, de acordo com a legislação vigente, para a ade-
quada descrição da solução a ser adquirida/contratada pela administração bem como 
instruções para o correto preenchimento do Formulário de Requisição de Material /
Serviço e elaboração do Termo de Referência, documentos essenciais que antecedem 
a licitação e que são de responsabilidade da área requisitante ou comissão, conforme 
cada caso. 

Dessa forma, pretende-se, por meio deste Manual, facilitar a compreensão dos ser-
vidores acerca do processo de aquisição/contratação de bens e serviços na adminis-
tração pública, evitar especificações excessivas que possam limitar a competitividade 
do certame, bem como licitações desertas e aquisições desnecessárias, promovendo, 
assim, a adequada aplicação dos recursos públicos e atingindo os objetivos da organi-
zação. 
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1. CONCEITOS BÁSICOS  

1.1 Licitação:

É o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, por 
meio de condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas interes-
sadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços.

Objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportuni-
dade igual a todos os interessados e a possibilitar o comparecimento ao certame do 
maior número possível de concorrentes.

Nas licitações públicas é vedado aos agentes públicos:

a) admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam pre-
ferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes 
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico ob-
jeto do contrato;

b) estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, pre-
videnciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no 
que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos 
financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no 2º do art. 3º da 
Lei nº 8.666/1993 e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.

DELIBERAÇÕES DO TCU

Não pode prosperar a licitação eivada de procedimentos anômalos não devidamen-
te justificados no processo e que fazem malograr a prevalência de princípios básicos 
da licitação pública, tais o da isonomia e o da publicidade. A comunicação de decisão 
da comissão de licitação aos participantes em datas bastante afastadas, por meios 
diferentes, reconhecendo-se à que foi comunicada por último o ingresso de recurso 
não comunicado à outra licitante, a qual, ademais, foi desclassificada por motivo fú-
til, mediante revisão de decisão anterior que lhe facultava apresentação de proposta 
escoimada da falha irrelevante apontada, lança por terra a credibilidade do certame, 
por ofensa insolúvel aos princípios citados, cumprindo ao Tribunal determinar a anula-
ção do procedimento. Acórdão 925/2009 Plenário (Sumário) A realização de procedi-
mento licitatório para aquisição de bens e serviços é obrigatória, se ficar configurada a 
viabilidade de competição entre fornecedores. Acórdão 88/2008 Plenário (Sumário)

Abstenha de incluir cláusulas em edital que venham a impor ônus desnecessários aos 
licitantes, (...) por implicar restrição ao caráter competitivo do certame, em violação ao 
art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993. Acórdão 1227/2009 Plenário

Abstenha-se de exigir que a vencedora disponha de escritório em localidade específi-
ca, por restringir o caráter competitivo do certame, em contrariedade ao art. 3º da Lei 
nº 8.666/1993. Acórdão 2651/2007 Plenário
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1.2 Responsáveis pela Licitação:

Licitações realizadas na modalidade pregão serão conduzidas por pregoeiro com auxí-
lio de equipe de apoio, designados pela autoridade competente dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da licitação.A designação do pregoeiro poderá ser 
pelo período de um ano, admitindo-se reconduções para períodos seguintes ou para 
licitação específica. A equipe de apoio deve ser integrada, na maioria, por servidores 
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da Administração Pública, de preferência do 
quadro permanente do órgão ou entidade que promover a licitação. Deve também 
possuir conhecimento técnico sobre o objeto licitado, de modo a prestar assistência 
necessária ao pregoeiro.

DELIBERAÇÕES DO TCU 

A aprovação, por órgão colegiado, de edital de licitação eivado de irregularidade im-
plica na responsabilização de todos os membros que não tenham manifestamente 
registrado sua discordância à deliberação. 
Acórdão 206/2007 Plenário (Sumário)

1.3 Pregão: 

 Pregão destina-se exclusivamente à contratação de bens e serviços comuns, in-
dependentemente do valor estimado da contratação. Nessa modalidade, os licitantes 
apresentam propostas de preço por escrito e por lances, que podem ser verbais ou na 
forma eletrônica.
 Na Administração Federal, o uso do pregão é obrigatório na contratação de bens 
e serviços comuns. A decisão pela inviabilidade de utilização do pregão deve ser justifi-
cada pelo dirigente ou autoridade competente, de forma motivada e circunstanciada.

Termo de Referência:

 O termo de referência é o documento base para elaboração do edital das licita-
ções na modalidade pregão. É elaborado pela unidade requisitante do objeto e deve 
estabelecer as condições relativas à aquisição ou à prestação de serviço pretendida.

Decreto 5.450/2005: 

“Art. 9º Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado 
o seguinte: I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitan-
te, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas es-
pecific ações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou 
frustrem a competição ou sua realização; II - aprovação do termo de referên-
cia pela autoridade competente; § 2º O termo de referência é o documento 
que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela 
administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, es-
tratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço 
de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceita-
ção do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de 
fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de 
forma clara, concisa e objetiva.” (grifo nosso).



6Manual  de Compras e L ic i tações

O Termo de Referência deve conter, dentre outros, os seguintes elementos:

•	 descrição do objeto do certame, de forma precisa, suficiente e clara;
•	 critérios de aceitação do objeto;
•	 critérios de avaliação do custo do bem ou serviço pela Administração, consideran-

do os preços praticados no mercado;
•	 valor estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, se for o caso; 
•	 prazo de execução do serviço ou de entrega do objeto; 
•	 definição dos métodos e estratégia de suprimento; 
•	 cronograma físico-financeiro, se for o caso; 
•	 deveres do contratado e do contratante; 
•	 prazo de garantia, quando for o caso; 
•	 procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato; 
•	 sanções por inadimplemento.

2. INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DE REQUISIÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

Para o atendimento de uma demanda, deverá ser emitido pelo interessado “Requisi-
ção de Compras”, formulário disponível no Portal da Seção de Compras da Faculdade 
de Medicina da UFMG: https://site.medicina.ufmg.br/inicial/compras/.

Página Inicial do Formulário de Requisição de Compras:
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2.1.1 EMAIL: Deve ser informado o email do responsável pela solicitação, para que os 
servidores da Seção de Compras e Licitações entrem em contato para dirimir dúvidas 
a respeito do pedido e enviar notificações sobre o seu andamento.

2.1.2 SETOR/DEPARTAMENTO: Deve ser indicada em qual unidade da Faculdade de 
Medicina o responsável pela solicitação está locado.

2.1.3 RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: O responsável pela solicitação é o requisitante 
do departamento solicitante.

2.1.4 INSCRIÇÃO	UFMG/SIAPE/MATRÍCULA	FUNDEP/OUTROS: No caso de servidor, 
informar número da inscrição UFMG e matrícula no SIAPE. No caso de contratados, 
informar o número do vínculo com a empresa contratante ou com a UFMG.

2.1.5 CPF: Deve ser informado o número do CPF do responsável pela requisição.

2.1.6 RAMAL	E	CELULAR: Devem ser informados o ramal e telefone celular do respon-
sável pela solicitação, para que os servidores da Seção de Compras e Licitações entrem 
em contato, a fim de dirimir dúvidas a respeito do pedido.

2.2. Página 2 do Formulário de Requisição de Compras:

2.2.1. TIPO DO ITEM: Indicar o grupo ao qual o(s) item(ns) se encaixa(m).
 Material: Bens são as coisas concretas, tangíveis.

2.2.1.2 Serviço: É a atividade econômica da qual não resulta um produto tangível. Ma-
terial por encomenda só deverá ser classificado como serviços de terceiros se o pró-
prio órgão ou entidade fornecer a matéria-prima.

2.2.1.3 Obra: Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, reali-
zada por execução direta ou indireta.
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2.2.2. MATERIAL: 

2.2.2.1 Bem de Consumo: Aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição 
da Lei nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização 
limitada a dois anos;

2.2.2.2 Bem Permanente: Aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua 
identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.

2.2.3 SERVIÇO:

2.2.3.1 Serviço Comum: Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no merca-
do.
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2.2.3.1.1 Serviço com prazo determinado - Os serviços considerados com prazo de-
terminado ou não continuados ou contratados por escopo são aqueles que impõem 
aos contratados o dever de realizar a prestação de um serviço específico em um perío-
do predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo 
necessário à conclusão do objeto, observadas as hipóteses previstas no § 1º do art. 57 
da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.3.1.1.1. Prazo para execução do serviço: Compete à unidade requisitante esta-
belecer e indicar o prazo de duração ou vigência do contrato, caso seja este o instru-
mento de formalização da avença. O prazo de vigência do contrato deve ser período 
suficiente para a execução, recebimento definitivo do objeto e seu pagamento, incluin-
do o intervalo de tempo de prestação de suporte técnico, se for o caso. A prestação 
de suporte técnico não se confunde com o prazo de garantia do objeto. Enquanto o 
primeiro se inclui entre os itens que compõem o produto ou serviço contratado, o se-
gundo trata de direito que se mantém mesmo após o término do objeto do contrato, 
não se inserindo, portanto, no período de vigência contratual.
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2.2.3.1.2 Serviço continuado - Os serviços prestados de forma contínua são aqueles 
que, pela sua essencialidade, visam a atender à necessidade pública de forma perma-
nente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do 
patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou enti-
dade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço 
público ou o cumprimento da missão institucional.
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2.2.3.1.3. Renovação de Contrato: Prestação de serviços a serem executados de for-
ma contínua poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 
limitada a sessenta meses. Nas prorrogações de contratos, com ou sem repactuação 
de preços, é indispensável a prática de consulta/pesquisa de preços de mercado de 
modo a aferir se as condições e preços contratados continuam mais vantajosos para a 
Administração, na forma preconizada no art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993.

“Art. 30-A Nas contratações de serviço continuado, o contratado não tem di-
reito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o 
art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993. 
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 § 1º Quando da prorrogação contratual, o órgão ou entidade contratante 
deverá: 
 I – assegurar-se de que os preços contratados continuam compatíveis com 
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da con-
tratação mais vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação; e 
II – realizar a negociação contratual para a redução/eliminação dos custos 
fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos 
no primeiro ano da contratação, sob pena de não renovação do contrato. 

§ 2º A Administração não poderá prorrogar o contrato quando:
 I - os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Por-
tarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a 
negociação para redução de preços; ou 
II – a contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da 
União ou do próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos.” 
(IN-SLTI nº 02/2008)

2.2.3.1.3.1 Manifestação do contratado demonstrando interesse na prorrogação 
do prazo de vigência do contrato: Documento da empresa contratada concordando 
com o aditivo do respectivo Contrato firmado com a Universidade.

2.2.3.1.3.2 Manifestação	do	requisitante	acerca	da	execução	do	contrato,	justifi-
cativa da necessidade da prorrogação e sobre a manutenção das condições van-
tajosas do ajuste: 

“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigên-
cia dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que po-
derão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administra-
ção, limitada a sessenta meses;
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previa-
mente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. ” 
(Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993)

2.2.3.1.3.3 Proposta, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, deta-
lhada, com valores em Real, já incluindo os custos de: frete, impostos, carga e descarga: 
Assegurar-se de que os preços contratados continuam compatíveis com aqueles praticados 
no mercado.

2.2.3.1.3.4 Data do término do Contrato atual: Indicar a data do término do contrato em 
vigência. O fiscal do contrato deverá solicitar a prorrogação desse em prazo hábil ao 
trâmite processual, finalizando-o antes de seu vencimento. 

“NA ANÁLISE DOS PROCESSOS RELATIVOS À PRORROGAÇÃO DE PRAZO, 
CUMPRE AOS ÓRGÃOS JURÍDICOS VERIFICAR SE NÃO HÁ EXTRAPOLAÇÃO 
DO ATUAL PRAZO DE VIGÊNCIA, BEM COMO EVENTUAL OCORRÊNCIA DE SO-
LUÇÃO DE CONTINUIDADE NOS ADITIVOS PRECEDENTES, HIPÓTESES QUE 
CONFIGURAM A EXTINÇÃO DO AJUSTE, IMPEDINDO A SUA PRORROGAÇÃO. 
” (ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 1º DE ABRIL DE 2009)
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2.2.3.1.3.5 Documentos obrigatórios exigidos para contratação da Empresa:

a) Instrumento de constituição da empresa (contrato social);
b) Declaração, emitida pela empresa, de Inexistência de fato impeditivo;
c) Declaração, emitida pela empresa, de que não emprega menor.

2.2.3.1.4 Serviços com prazo indeterminado - Contratação de serviços públicos 
prestados em regime de exclusividade, a exemplo de fornecimento de energia elé-
trica, água e esgoto. Além disso, trata-se de uma necessidade contínua da Adminis-
tração contratante, ou seja, serviços cuja interrupção possa comprometer a conti-
nuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva 
estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente.

2.2.3.2 Serviço de Engenharia: Serviço de Engenharia é toda a atividade que ne-
cessite da participação e acompanhamento de profissional habilitado conforme o 
disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar, 
conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nes-
ta definição as atividades profissionais referentes aos serviços técnicos profissionais 
especializados de projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias, 
avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, supervisão ou geren-
ciamento.
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2.2.3.2.1 Tipo de serviço de engenharia: 

2.2.3.2.1.1 Comum: Aqueles de fácil realização, com especificações usuais no mercado 
e que, na totalidade ou em relevante parte de sua execução, seja dispensável orienta-
ção de profissional registrado no CREA.

“...as características, quantidades e qualidades forem passíveis de “especifi-
cações usuais no mercado”;
“...mesmo que exija profissional registrado no CREA para execução, a atua-
ção desse não assume relevância, em termos de custo, complexidade e res-
ponsabilidade, no conjunto do serviço; ” (in Sistema de registro de preços e 
pregão presencial e eletrônico, 3. ed. rev., atual. e ampl. 1. reimpressão. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009, pag. 429)

2.2.3.2.1.2 Não Comum: Aquele de alta complexidade técnica e com necessidade de 
acompanhamento e atuação relevante e proeminente de um engenheiro especializado. 

2.2.3.2.1.3 Regime de execução:

a) Empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo e total;

b) Empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do ser-
viço por preço certo de unidades determinadas;

c) Tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, 
com ou sem fornecimento de materiais;

d) Empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralida-
de, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob 
inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições 
de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização 
em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequa-
das às finalidades para que foi contratada;

2.2.3.2.1.4 Justificativa	para	o	regime	de	execução	adotado:	É recomendável que a 
Administração realize ampla pesquisa de mercado com vistas à identificação da prática 
de mercado a respeito da forma de remuneração dos serviços pretendidos. Com isso, 
a Administração evita a fixação de critérios de julgamento e de regimes de execução 
incompatíveis com aqueles usualmente utilizados no mercado e, por consequência, a 
restrição imotivada da competitividade.
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2.2.4. OBRA: Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar 
um ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos 
específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados conforme o dispos-
to na Lei Federal nº 5.194/66.

2.2.4.1  Regime de execução:

2.2.4.1.1 Empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do servi-
ço por preço certo e total;

2.2.4.1.2 Empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo de unidades determinadas;

2.2.4.1.3 Tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, 
com ou sem fornecimento de materiais;

2.2.4.1.4 Empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralida-
de, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segu-
rança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi 
contratada;
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2.2.4.2 Justificativa	para	o	regime	de	execução	adotado: É recomendável que a Ad-
ministração realize ampla pesquisa de mercado com vistas à identificação da prática 
de mercado a respeito da forma de remuneração dos serviços pretendidos. Com isso, 
a Administração evita a fixação de critérios de julgamento e de regimes de execução 
incompatíveis com aqueles usualmente utilizados no mercado e, por consequência, a 
restrição imotivada da competitividade.

2.3.1 FORNECEDOR EXCLUSIVO: hipótese em que a competição é inviável, ou seja, im-
possível de ser realizada, por ausência de outros competidores (fornecedor exclusivo).

“Art.25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que 
só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comer-
cial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, 
pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas enti-
dades equivalentes;”
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2.3.1.1. Parecer técnico ou manifestação que justifique a necessidade do objeto e con-
figure hipótese legal de inexigibilidade aplicável ao caso concreto, evidenciando que 
o objeto da compra direta seria a melhor (ou única) solução capaz de satisfazer as 
necessidades do setor: Razões da escolha do fornecedor do bem, justificativa técnica 
conclusiva das razões da escolha do bem em detrimento de outros. Cumpre aclarar 
que a limitação imposta pelo dispositivo legal impossibilidade de haver preferência 
de marca, quer significar que o ponto marcante da ausência de competidores não é o 
produto em si, mas sim a solução técnica a que o produto corresponda e que seja esta 
a única que atenda à necessidade de interesse público surgida. Esta corrente não en-
contra discrepância na jurisprudência. Do repositório do TCU, destacamos o seguinte 
excerto de acórdão: 

“Determinar à Casa da Moeda do Brasil para que nas aquisições de materiais 
com fornecedor exclusivo...comprove nos autos...que inexistem produtos si-
milares capazes de atender as necessidades do serviço, devendo ambas a 
assertivas estar devidamente comprovadas nos autos, mediante atestados 
emitidos pelos órgãos competentes. (Ac. 3.645/2008 Plenário)”

“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio consti-
tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a admi-
nistração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. § 1o É vedado aos agentes 
públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláu-
sulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 



18Manual  de Compras e L ic i tações

dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevan-
te para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;”

Portanto, é dever do agente que faz inclinar seu juízo de conveniência e oportunidade 
na direção da contratação de produto tido por único ou exclusivo (logo, afastando o 
Dever Geral de Licitar) que demonstre ser esta solução a única técnica adequada para 
atender à necessidade da Administração, devendo ser afastada a ideia de que haja 
outras no mercado que tenham as características, funcionalidades ou soluções simila-
res. Do contrário, não estaríamos diante de uma situação de inexigibilidade, sendo a 
realização da competição perfeitamente possível, e, via de consequência, obrigatória.

Importante: Os pedidos devem ser acompanhados de justificativa técnica muito bem 
fundamentada, com incontestáveis argumentações, inclusive comparações com ou-
tras marcas. A responsabilidade, perante a lei, será do interessado.

2.3.1.2. Declaração de Exclusividade: Segundo a parte final do inciso I do art. 25, a 
comprovação de exclusividade deve ser feita “...através de atestado fornecido pelo 
órgão de registro do comércio do local onde se realizaria a licitação ou a obra ou o ser-
viço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes. ”

Como se percebe do texto legal, a exclusividade não poderá ser meramente alegada 
pela autoridade competente ou mesmo pelo próprio ―detentor‖ da dita exclusivi-
dade. Exige a norma que a situação de exclusividade deve ser apontada por alguma 
entidade idônea. O rol de entidades apontado no dispositivo em estudo é meramente 
exemplificativo, terminando, inclusive, com a característica expressão ” ...ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes. ”
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2.3.1.3.  Documentos obrigatórios exigidos para contratação da Empresa:

a) Proposta/pro-forma invoice, devidamente assinada pelo representante legal da em-
presa, detalhada, com valores em Real, já incluindo os custos de: frete, impostos, carga 
e descarga;

b) Instrumento de constituição da empresa (contrato social);

c) Declaração, emitida pela empresa, de Inexistência de fato impeditivo;

d) Declaração, emitida pela empresa, de que não emprega menor.

2.3.1.4.  Importação Direta: Importação de bens através de empresa estrangeira.

2.3.1.4.1. Instruções para solicitação da Proforma Invoice: 

A Fatura Proforma, deverá ser anexada ao pedido de compras, ser emitida em nome 
da Faculdade de Medicina, estar em português e conter: 

•	 Quantidade, descrição, valor unitário e total dos materiais, item a item; 

•	 Data; 

•	 Valor total FCA (até o Aeroporto Internacional Tancredo Neves - CONFINS); 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP DI-
RETORIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS Coordenadoria de Suprimentos Setor de 
Importação – CSU/DOF 

•	 Peso líquido unitário, peso bruto total, NCM3; 

•	 Validade da Proforma (mínima de 90 dias); 

•	 Data estimada de embarque; 

•	 Forma de pagamento: pagamento antecipado 

•	 Dados bancários do exportador; 

•	 Nome do representante legal no Brasil e endereço;

•	 Prazo de garantia e a forma como será prestada; 

•	 Forma de prestação de assistência técnica; 

•	 Assinada pelo responsável.
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2.3.1.4.2. Conforme art. 25 e 26 da Lei nº 8.666/1993 e orientações da AGU o interes-
sado deverá providenciar:

•	 Documento indicando o representante legal no Brasil, com poderes para rece-
ber citação e responder administrativa ou judicialmente pela empresa estrangeira, 
devendo ser observado o Art. 32, § 4º, da Lei 8666/93.
•	 Ato Constitutivo da Empresa na forma legal de seu país de origem, sendo que, 
havendo impossibilidade de apresentação desse documento, admite-se a substi-
tuição do mesmo por declaração emitida por órgãos situados no país de origem 
da proponente ou por Consulado ou Embaixada situados no Brasil que atestem a 
regularidade de sua constituição jurídica.
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2.3.1.5.  Pesquisa de Mercado: Declaração de equalização de preços, através de có-
pias de notas fiscais, que comprovem os preços executados para outras empresas, 
mínimo de 3 (três), ou tabela de preços traduzida.

2.3.1.5.1. Em caso de falsa declaração, o agente público fica sujeito à multa prevista 
no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92. Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 
42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra 
moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: II - ato 
praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial;
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2.4. Página 4 do Formulário de Requisição de Compras:

2.4.1. ESPECIFICAÇÃO DO ITEM: Determina a Lei de Licitações que as compras, sem-
pre que possível, devem atender ao princípio da padronização. Para que haja padroni-
zação é preciso existir compatibilidade de especifi cações técnicas e de desempenho.

“O gestor, ao classifi car bens e serviços como comuns, deve se certifi car de 
que a descrição do objeto é sufi cientemente clara a ponto de não suscitar 
dúvidas, no afã do procedimento concorrencial do pregão, acerca das es-
pecifi cações do objeto ofertado pelos licitantes. Ademais deverá observar 
a complexidade das especifi cações não encetará insegurança ao adimple-
mento contratual pelos potenciais contratados em face da inexistência da 
habilitação prévia. ” Acórdão 1615/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator)

2.4.1.1. Descrição Resumido do item: Ex: Impressora jato de tinta, Caneta esferográ-
fi ca, Oftalmoscópio, Serviço de Dedetização, Manutenção de equipamento, etc.

2.4.1.2.  Código do Item: A fi m de adequar os procedimentos de aquisição da Facul-
dade de Medicina da UFMG, de forma a atender ao princípio da padronização, foram 
disponibilizadas, no Portal da Seção de Compras da Faculdade de Medicina da UFMG: 
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/compras/, listas de itens institucionais padroniza-
dos e já catalogados. O requisitante deverá consultar a lista, de acordo com o objeto 
pretendido, e informar no formulário o código do item que se adequa a sua demanda.

2.4.1.3. Catalogação de itens: Somente em caso de não ser encontrada especifi cação 
do item nas listas de itens institucionais padronizados da Faculdade de Medicina da 
UFMG. Nessa hipótese, solicitar inclusão do item à Seção de Compras, inserindo todos 
os dados necessários. Importante salientar que, devendo sempre atender ao Princípio 
da Padronização, o qual consiste em compatibilizar as especifi cações técnicas e de 
desempenho de bens e serviços, observadas as condições de manutenção, assistência 
técnica e garantia, a solicitação de inclusão será analisada pelos gestores de mate-
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riais, integrantes da Comissão de Planejamento e Gerenciamento dos Planos Anuais 
de Contratações da FM/UFMG, para aprovação. Só serão aceitas solicitações de cata-
logação de itens similares aos que se encontram já padronizados na lista, mediante 
justificativa bem fundamentada.

2.4.1.4. Especificação	do	Objeto: Deve-se descrever individualmente cada item com 
suas especificações. A especificação completa do material ou serviço como padrão de 
desempenho é fundamental para que haja o recebimento do objeto ou serviço de acordo 
com a necessidade. A especificação não pode ser tão sucinta, de forma a suprimir in-
formações ou detalhes que influenciam no valor da proposta, nem exagerada a ponto 
de direcionar o certame. Assim, não se pode transcrever as especificações técnicas de 
manuais e nem mesmo de folders/catálogos explicativos, sob pena de direcionamen-
to do certame para determinada marca ou produto. Verificar as condições do objeto, 
como necessidade de instalação e montagem, incluindo ou não, o fornecimento de 
materiais e mão de obra. Todo material que servir de referência para a especificação 
do objeto deve ser juntado ao Termo de Referência ou Projeto Básico. Dispositivos le-
gais: Art. 6º, IX, Lei n. 8.666/93; Art. 7º, §2º, Lei n. 8.666/93; Art. 15, §7º, I, Lei n. 8.666/93.  
Decisão do TCEMG: Consulta n. 862.995, 06/03/13 (especificação técnica do serviço). 
Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto, sob pena 
de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa (art. 14 da Lei nº 
8.666/93). São vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desneces-
sárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento, devendo 
estar refletida no termo de referência (art. 8º do Decreto nº 3.555/2000, art. 3º, inc. II 
da Lei nº 10.520/2002 e art. 9° do Decreto nº 5.450/2005).

2.4.1.4.1. PROVIDÊNCIAS IMPORTANTES: Verificar as condições de mercado, como 
prazo de validade do produto. Verificar os padrões tecnológicos vigentes para o pro-
duto ou serviço, para evitar a aquisição de produto “fora de linha” ou de difícil manu-
tenção por falta de peças de reposição. Muitas vezes, além de descrever o produto 
que se quer, pode ser de muita valia descrever o produto que não se quer, mediante 
justificativa. Verificar leis, decretos, regulamentos, portarias e demais atos normati-
vos aplicáveis ao objeto. Decisão do TCEMG: Denúncia n. 912.181, 18/08/15 (prazo de 
validade). MARCA: É vedado especificar marca. Dispositivos legais: Art. 15, §7º, I, Lei n. 
8.666/93; Art. 25, I, Lei n. 8.666/93. MARCA COMO REFERÊNCIA: É admitida a indicação 
de marca, em caráter excepcional, como parâmetro de qualidade e para tornar menos 
árida a tarefa de descrever o objeto que se escolheu, cabendo a justificativa de ordem 
técnica. Poderá haver referência a marcas para melhorar a especificação, seguida das 
expressões: “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, hipóteses em 
que o edital poderá dispensar a apresentação de amostra, se a oferta do produto 
recair sobre as marcas indicadas. Dispositivos legais: Art. 7º, § 5º, Lei n. 8.666/93; Art. 
15, §7º, I, Lei n. 8.666/93; Art. 25, I, Lei n. 8.666/93; Art. 7º, §2º, Decreto Estadual n. 
44.786/08. Decisão do TCEMG: Consulta n. 849.726, 12/06/13. 10.1 - OBJETO (continua-
ção) 22 EXCLUSÃO DA MARCA: É possível excluir determinada marca, mediante justifi-
cativa técnica e laudo técnico, de forma a demonstrar que a marca é inadequada para 
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a administração pública. Dispositivo legal: Art. 7º, §4º, Decreto Estadual n. 44.786/08. 
PADRONIZAÇÃO DA MARCA: É aceitável a escolha da marca, frente ao princípio da 
padronização, para atender as características técnicas uniformes estabelecidos pela 
Administração e, quando for o caso, atender as condições de manutenção, assistência 
técnica e garantia existentes. Deve ser instaurado processo administrativo de padroni-
zação da marca no serviço público antes da contratação do objeto.

2.4.1.4.2. Para atendimento da legislação vigente, seguem algumas dicas práticas 
para	a	completa	descrição	e	especificação	do	material	a	ser	solicitado:

NOME DO OBJETO: 

a.1) Especificações: (Material de Consumo, Material Permanente, Serviços terceiriza-
dos, Serviços de Manutenção, Obras, etc.);

a.2) Finalidade do objeto: (Ex: uso escolar, uso alimentício, para laboratório de...); 

a.3) Características do mesmo: (Ex.: tamanho/dimensões, cor; material com que deverá 
ser fabricado, espessura, formas, potência, voltagem, capacidade, resistência, rentabi-
lidade, consumo energético, polegadas, gramatura, transparência, etc.); 

a.4) Identificar possíveis necessidades de uso do equipamento: estimativa de unida-
des e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis 
apresentada com técnicas quantitativas de estimação através de metodologia aplicada 
(Ex: fixo, de bancada, portátil, etc.);

a.5) Identificar/descrever todos os componentes (partes) que deverão compor ou 
acompanhar o objeto: (Ex: base, roda aro..., acompanha cabo..., com pilhas do tipo..., 
com os seguintes acessórios...; transformador..., baterias..., etc.);

a.6) Identificar garantias mínimas e/ou prazo de validade ou data de fabricação.

a.7) Descrever as necessidades de montagem e/ou instalação, treinamento para uso 
e manutenção do produto;

a.8) Se necessário requisitar e descrever adequadamente os insumos necessários ao 
funcionamento do produto. (Ex: cartuchos, lâmpadas para projetores, cabos, software, 
adaptadores de tomadas, refil, etc.);

a.9) Para objetos de reposição de material já existente, manutenção corretiva ou pre-
ventiva, equipamento do patrimônio da Instituição (Informar Modelo tal/Tipo tal, para 
uso em Equipamento tal.../Modelo tal, foto, manual, etc.);

a.10) Fórmulas químicas e princípios ativos, quando for caso. (Ex: medicamentos, de-
fensivos agrícolas, reagentes, etc.). Apontar os componentes indispensáveis do produ-
to e suas dosagens. (Ex.: vitaminas, gorduras, informação nutricional, etc.);

a.11) Dimensionar garantias e prazo de validade dos produtos e/ou suas partes. Se 
necessário informar tratamentos e especificidades a que devam ser submetidos. (Ex. 
tratamentos anti-mofo ou ferrugem, pintura epóxi, reciclados/recondicionados, etc.);
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a.12) Informar quando o produto deverá ater-se a alguma Norma (lei), Certificação. 
(Ex: licenciado pelo órgão “X”..., de acordo com o padrão “X”..., conforme ABNT, etc.). 
Obs.: É vedada a exigência de certificações que tenham custo (pagas), como por exem-
plo, a ISO; contudo, pode-se requerer algumas “características” que são contempladas 
por elas;

a.13) Observar quando o produto possuir características sustentáveis. Ex: Papel re-
ciclável, equipamentos eletroeletrônicos com consumo de energia econômico, lâm-
padas de baixo consumo (Plano de Logística Reversa). Obs.: Optar por produtos com 
estas características;

a.14) Especificar características da embalagem e rótulos. (Ex.: pacotes do tipo..., quanti-
dade de: litros, quilos, gramas, ml; caixas contendo... unidades, etc.); 

a.15) Acabamentos: Especificar os materiais, características e detalhes; 

a.16) Entrega/Execução dos Serviços: Dimensionar prazos; locais (Infraestrutura, almo-
xarifado); agendamento de datas e horários, responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização, responsável pelo ateste técnico; 

a.17) Estipular vistorias prévias para checagem do serviço a ser executado, quando 
necessário, incluindo o nome do responsável para acompanhamento, parecer e ateste 
técnico. (Observar a responsabilidade do fiscal quanto da gestão do contrato e precei-
tos descritos em edital);

a.18) Requisitar que o fornecedor remeta amostras do produto, sempre que julgar 
necessário;

a.19) Especificar a necessidade do produto (estar acompanhado de: manual, bula, fi-
cha técnica, etc.);

a.20) Caracterizar procedimentos/cuidados necessários à conservação, condiciona-
mento e transporte dos produtos;

a.21) Penalizações – Apontar as especificidades para cada caso. 

2.4.1.4.3. Indicação de Marca: No Acórdão 99/2005, o TCU frisa que […] a descrição 
minuciosa ou a indicação de marca podem conduzir a uma inaceitável restrição à com-
petitividade do certame. Entretanto, a indicação de marca pode ser aceita em casos de 
padronização, desde que devidamente justificada a opção realizada.
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2.4.1.4.4. Justificativa	técnica	para	escolha	da	marca: “a indicação de marca na lici-
tação deve ser precedida de apresentação de justificativas técnicas que demonstrem, 
de forma clara e inafastável, que a alternativa adotada é a mais vantajosa e a única que 
atende às necessidades da licitação. ” (Acórdão nº 636/2006).

2.4.1.5. Quantidade total: Quantidade total da demanda em função do consumo e 
utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante ade-
quadas técnicas quantitativas de estimação (art. 15, §7º, II da Lei n° 8.666/93).

2.4.1.6. Unidade de Fornecimento: Especificar características da embalagem e rótu-
los, (Ex.: pacotes do tipo..., quantidade de: litros, quilos, gramas, ml; caixas contendo... 
unidades, etc.), no caso de material. No caso de serviço, especificar a unidade de me-
dida do mesmo (Ex.: Unidade, metro, metro quadrado, hora, etc).

2.4.1.7. Valor Unitário em Real: - Orçamento 1: Valor unitário contido no primeiro 
orçamento. 

2.4.1.8. Valor Unitário em Real: - Orçamento 2: Valor unitário contido no segundo 
orçamento. 

2.4.1.9. Valor Unitário em Real: - Orçamento 3: Valor unitário contido no terceiro orça-
mento. 
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2.4.1.10. Grau de Prioridade da Aquisição e Data Estimada para Utilização do Bem: 
Lembrando que a IN 01/2019 do Ministério da Economia obriga os órgãos a planeja-
rem suas compras com, no mínimo, um ano de antecedência.

2.4.1.11. Prazo de Validade: Tempo de duração dado a comidas, bebidas, remédios, 
tintas e outros itens perecíveis antes de serem considerados inadequados para venda 
ou consumo.

2.4.1.12. Prazo de Garantia: Prazo estimado de acordo com o praticado no mercado 
ou estipulado em leis.

2.4.1.13. Local de Entrega do bem/execução do serviço: O ideal é que a entrega seja 
realizada no Almoxarifado da FM/UFMG. Caso seja necessária a entrega em outro lo-
cal, esta deverá ser justificada.

2.4.1.14. Entrega:

a) Única: Material/serviço que terá entrega em remessa única.

b) Parcelada: Recebimento do material é feito aos poucos, assim como o pagamento, 
otimizando o fluxo de caixa e reduzindo custos com estoque do produto e até com 
perda de material. Na entrega parcelada deve-se juntar o cronograma estimado da 
mesma, podendo ser feita sob necessidade de demanda da instituição.
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2.4.1.15. Declaração de que o item, constante na solicitação em epígrafe, tem, em 
sua	descrição,	as	especificações	estritamente	necessárias	para	atender	às	finali-
dades a quais que se destinam e que não direcionam para determinada marca e/
ou fornecedor: O estabelecimento de especificações técnicas idênticas a produtos de 
determinada marca/fabricante configura afronta ao disposto no art. 15, § 7°, inciso I, 
da Lei nº 8.666/1993, em especial, restrição ao caráter competitivo do certame e pode 
resultar na aplicação de multa, do art. 58, inciso II da Lei nº 8.443/1992, aos responsá-
veis, dentre outras medidas. Fundamento legal: artigos 37, inciso XXI da Constituição 
Federal e artigos 2º, 3º ,41, 43 e 44 da Lei 8.666/93 e Acórdão n.º 1.861/2012-Primeira 
Câmara, TC 029.022/2009-0, rel. Min. José Múcio Monteiro, 10.4.2012. Lei 8.666/93: 
“Art. 3º: (...) § 1o É vedado aos agentes públicos: I – admitir, prever, incluir ou tolerar, 
nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicí-
lio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para 
o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no 
art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991; Lei nº 8.443/1992: “Art. 58. O Tribunal 
poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou 
valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos 
responsáveis por: II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar 
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
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2.1.1.16. PESQUISA DE MERCADO: A par das características técnicas mínimas, cabe à 
unidade interessada realizar ampla pesquisa de preços, de forma detalhada, conside-
rando, inclusive, preços praticados em outros entes da Administração. Essa estimativa 
constituirá o principal critério para escolha da proposta mais vantajosa para a Admi-
nistração. Sabe-se, no entanto, que por diversas vezes a pesquisa de preços torna-se 
muito morosa, haja vista o reiterado desinteresse das empresas em elaborar propos-
tas sem qualquer garantia de contratação. Nesses casos, a atividade administrativa 
não deve ficar à mercê de circunstâncias de mercado, retardando uma compra direta 
(principalmente a de pequeno vulto), e até causando eventuais prejuízos ao órgão, por 
dificuldades na pesquisa de preços. Recomenda-se, portanto, que o setor responsável 
pela pesquisa de preços demonstre as dificuldades encontradas na prática, como for-
ma de justificar, por exemplo, a não obtenção do mínimo de três propostas, evitando 
que a Faculdade tenha suas atividades prejudicadas por limitações do mercado. Fon-
tes Legais: Acórdão n.º 2.203/2005 da 1ª Câmara e MANUAL DE COMPRAS DO TCU. Em 
caso de falsa declaração, o agente público fica sujeito à multa prevista no art. 58, inciso 
II, da Lei 8.443/92. Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (qua-
renta e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra moeda que venha a 
ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: II - ato praticado com grave 
infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentá-
ria, operacional e patrimonial;

2.4.2. REQUISITOS	PARA	A	CONTRATAÇÃO:	  Com base no princípio da motivação, 
cada decisão do gestor público precisa ser justificada. Por isso, os requisitos ou ne-
cessidades da contratação precisam ser levantados, registrados e justificados. Além 
disso, o gerenciamento de requisitos permite a rastreabilidade dos requisitos e a res-
ponsabilidade por eles, de modo que a área requisitante não fique vulnerável a ques-
tionamentos por exigências ou critérios de pontuação cuja justificativa não tenha sido 
caracterizada de antemão.
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2.4.2.1.1. Necessidade de Treinamento: Indicar se existe necessidade de treinamen-
to do usuário do material/serviço para operar o objeto contratado.
 Descrição do Treinamento: Descrever os requisitos necessários a um treinamento 
adequado e eficiente e informações de contato do responsável para o agendamento 
do treinamento.

2.4.2.1.1.1.Necessidade de Instalação: Indicar se objeto pretendido necessita ser ins-
talado por profissional especializado para que possa ser utilizado. 

2.4.2.1.2.1. Particularidades da instalação e informações de contato: Providências 
necessárias ao atendimento dos requisitos intrínsecos à instalação do objeto e infor-
mações de contato para agendamento da instalação.

2.4.2.1.3. Vinculação ou dependência com outro item: O Requisitante como estraté-
gia da aquisição ou contratação pode relacionar itens que devam ser adquiridos, conjun-
tamente de um mesmo fornecedor, indicando para isso se existe essa intenção.

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e aliena-
ções, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propi-
ciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade 
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para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam 
fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de 
habilitação adequar-se a essa divisibilidade.” Entretanto, o TCU já entendeu que 
seria legítima a reunião de elementos de mesma característica, quando a adju-
dicação de itens isolados onerar “o trabalho da administração pública, sob o 
ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, 
colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual”, o que pode 
comprometer a seleção da proposta mais vantajosa. De qualquer forma, a de-
cisão sobre a aglutinação, ou não, de itens envolve contornos técnicos específi-
cos, de responsabilidade do requisitante. “A adjudicação por grupo ou lote não 
é, em princípio, irregular, devendo a Administração, nesses casos, justificar de 
forma fundamentada, no respectivo processo administrativo, a vantagem dessa 
opção”. Acórdão 5134/2014-Segunda Câmara, 23.9.2014.

2.4.2.1.3.1. Qual item: Indicar os itens que devem ser agrupados.

2.4.2.1.3.2. Justificativa	para	vinculação:	O Requisitante, após identificar a necessi-
dade de se agrupar itens, deverá apresentar as razões e as circunstâncias que a jus-
tifiquem. A Súmula n° 247 do Tribunal de Contas da União ensina que é obrigatória a 
admissão da adjudicação por item e não por preço global (Grupo/Lote) nos editais das 
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de econo-
mia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes 
que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição 
da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, 
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.
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2.4.2.1.4. Será exigida Amostra: A unidade requisitante deve se manifestar quanto à 
exigência ou não de apresentação de amostra ou de demonstração dos serviços, esta-
belecendo prazo razoável para a sua apresentação ou realização. O edital pode prever a 
solicitação de amostras dos produtos ou de demonstração dos serviços, quando for fun-
damental para garantir a seleção da proposta mais vantajosa, prevenindo a ocorrência de 
problemas durante a execução do contrato. A amostra de proposta deve ser exigida nos 
casos em que seja impossível determinar, por meio de regras abstratas e genéricas, 
o padrão de qualidade mínimo exigido. Nesse caso, exige-se a amostra como solução 
jurídica para verificar se a proposta corresponde à exigência prevista no edital. Entre-
tanto, a exigência de amostras deve ser previamente fundamentada e disciplinada no 
edital. (TC 858.03-54 - Ata 2.253 - Sessão Ordinária).

2.4.2.1.4.1. Justificativa	para	exigência	de	amostra: De acordo com as regras esta-
belecidas pelo TCU: · as amostras deverão ser examinadas no momento da verificação 
das propostas, antes, pois, da análise da habilitação do detentor de menor preço; · o 
prazo, as condições de recepção e os critérios de julgamento das amostras deverão 
estar definidos, de forma objetiva, no instrumento convocatório, o qual deverá prever, 
também, como julgador indivíduo que possua capacidade para fazê-lo; A especificação 
do objeto a ser licitado deve ser a mais minuciosa possível, de modo a permitir um 
julgamento objetivo e transparente; · A exigência de amostra deve ser encarada como 
exceção, quando não se dispuser de outra forma mais segura para a aferição do obje-
to licitado. Frise-se, porque relevante, que o teste da amostra deverá ser pautado por 
critérios objetivos, previamente definidos.

2.4.2.1.4.2. Critérios objetivos de avaliação da amostra: O Tribunal de Contas da 
União, em vários julgados, impôs a observância de critérios quando da exigência das 
amostras. O primeiro deles é a definição, no edital, de critérios técnicos e objetivos de 
avaliação. O julgamento das amostras não pode configurar em um ato subjetivo da 
Comissão Julgadora, nos termos do Acórdão 1.292/2011 Plenário. Em obediência ao 
princípio do julgamento objetivo, as condições e os critérios de avaliação e julgamento 
das amostras ou dos serviços apresentados devem ser definidos com clareza e obje-
tividade, destinando-se à verificação de que o produto ou o serviço ofertado atende 
às especificações estabelecidas no instrumento convocatório, especialmente quanto à 
qualidade, desempenho e funcionalidade. 

2.4.2.1.4.3. Prazo para entrega da amostra: A definição do prazo de apresentação da 
amostra ou da demonstração dos serviços deve ser compatível com a complexidade 
do objeto licitado e deve considerar a possibilidade de os licitantes se encontrarem em 
estados da Federação distintos do de realização do certame.
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2.3.2.1.5. Será exigido Atestado de Capacidade Técnica: Trata-se de declaração 
comprovando que o licitante prestou determinado serviço ou vendeu determinado 
bem, estando, portanto, capacitado a fazê-lo novamente. O atestado está previsto no 
inciso II do artigo 30 da Lei de Licitações (8.666/93). Já a capacidade técnico-operacio-
nal se refere à comprovação de que o licitante tem condições técnicas e operacionais 
de executar, de modo satisfatório, o objeto licitado, mediante:

a) Apresentação de atestado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação;
b) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação;
c) Qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos.

A qualificação técnica é gênero de que são espécies a capacidade técnico-profissional 
e a capacidade técnico-operacional.

A capacidade técnico-profissional se refere à comprovação de que a empresa possui, 
em seu quadro de pessoal, profissional detentor de atestado de responsabilidade téc-
nica que demonstre a execução de parcelas de maior relevância e valor significativo 
de obra ou serviços similares ao objeto licitado, vedadas a fixação de quantidades 
mínimas ou prazos máximos. A capacidade técnico-operacional deve também se ater 
à comprovação de parcelas de maior relevância do objeto licitado, mas não necessa-
riamente às de valor significativo, sendo permitida a fixação de quantitativos mínimos 
e prazos máximos, desde que razoáveis em relação ao pretendido.

2.4.2.1.5.1. Justificativa	para	exigência	de	atestado	de	capacidade	técnica: É cabí-
vel a exigência de comprovação da capacidade técnico-operacional mediante atesta-
dos, sendo admitida, inclusive, a possibilidade de exigências de quantitativos mínimos 
e prazos máximos para essa comprovação, desde que demonstrada a adequação e 
pertinência de tal exigência em relação ao objeto licitado. Acórdão 1417/2008 Plená-
rio (Sumário). Portanto, não fere a competição a exigência de requisitos que, de fato, 
sejam necessários no caso concreto, face ao objeto a ser contratado. Contudo, a Admi-
nistração deve consignar, expressa e publicamente, os motivos de exigência de com-
provação de capacidade técnica e demonstrar, fundamentadamente, que os parâme-
tros fixados são adequados, necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, 
a fim de assegurar a não ocorrência de restrição ao caráter competitivo do certame.
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2.4.3. ESTUDOS PRELIMINARES: A unidade requisitante deve juntar aos autos uma 
peça processual (Estudos Preliminares) em que demonstre e apresente as justificativas 
da necessidade do produto que pretende adquirir ou do serviço que deseja contratar. 
As justificativas, no entanto, não podem constituir mera informação de que a licitação 
se destina a suprir demanda existente no Tribunal, uma vez que esta não cumpre a exi-
gência legal prevista no inciso I do artigo 3º da Lei n. 10.520/2002. Apesar de a lei men-
cionar que a autoridade competente é a responsável pela justificativa da necessidade 
da contratação, de acordo com o TCU, essa providência cabe à unidade requisitante. 
A autoridade competente (Diretor da Faculdade de Medicina), na realidade, autorizará 
a realização do certame, ratificando as justificativas apresentadas pela unidade requi-
sitante. Fundamentação Legal: IN 09/2018 - MPDG, Lei 10.520/2002, MANUAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO -  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU - Secretaria de Licitações, 
Contratos e Patrimônio – Selip - Diretoria de Licitações – Dilic.

2.4.3.1. Necessidade da Contratação: As justificativas não podem constituir mera in-
formação de que a licitação se destina a suprir demanda existente na unidade, uma 
vez que esta não cumpre a exigência legal prevista no inciso I do artigo 3º da Lei n. 
10.520/2002. As justificativas devem contemplar as razões de fato e de direito que fun-
damentam a demanda dos produtos ou do serviço que se pretende contratar. Mesmo 
parecendo óbvio, a experiência na ação de controle tem demonstrado que não são 
raras as aquisições de objetos supérfluos, incompatíveis com a finalidade pretendida, 
ultrapassados, superdimensionados e até mesmo inúteis. O atendimento desse requi-
sito se faz pela resposta às seguintes quatro perguntas: a) Por que precisa? b) Qual o 
consumo previsto? c) Que quantidade precisa? d) Como vai utilizar? As justificativas da 
necessidade da demanda devem, ainda, apresentar os benefícios diretos e indiretos 
que resultarão da aquisição ou contratação pretendida. Na apresentação da justifica-
tiva deve ficar claro que o objeto solicitado não decorre de pretensão particular, mas 
sim que vai ao encontro das necessidades e políticas da Instituição e de seus Cursos, 
pois a formulação de pedido no Setor Público com a aplicação de recursos públicos 
envolve responsabilidade para com a Instituição, bem como para com a sociedade. 
Não	serão	aceitas	justificativas	simples,	como:	“Justifica-se	a	aquisição	do	objeto	
X para as aulas práticas do curso Y”.
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2.4.3.2. Referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, 
se houver: Indicar se a contratação está alinhada aos planos instituídos pelo órgão 
ou entidade tais como Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) ou Planejamento 
Estratégico, quando houver. Informar a política pública a que esteja vinculada ou a 
ser instituída pela contratação, quando couber. Ex: A presente contratação encontra 
respaldo institucional conforme previsão no Planejamento Estratégico / Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação / Plano de Desenvolvimento Institucional / Plano de Le-
vantamento Orçamentário / Programa Nacional de Assistência Estudantil / Portaria X / 
Resolução Y / etc.

2.4.3.3. Requisitos da contratação: Elencar os requisitos necessários ao atendimento 
da necessidade. No caso de serviços, definir e justificar se o serviço possui natureza 
continuada ou não. Incluir, se possível, critérios e práticas de sustentabilidade que 
devem ser veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da 
Contratada. Avaliar a duração inicial do contrato de prestação de serviços de nature-
za continuada, que poderá, excepcionalmente, ser superior a 12 meses, e justificar a 
decisão. Identificar a necessidade de a Contratada promover a transição contratual 
com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas. Elaborar qua-
dro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) 
que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja 
considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a participação são realmen-
te indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos. Ex: 
Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, existem (ou não 
verificam-se) requisitos mínimos para sua satisfação, tais como local apropriado para 
os trabalhadores armazenarem seus pertences pessoais e produtos de uso laboral / 
liberações de trânsito na barreira de entrada na Itaipu / liberação específica da Prefei-
tura Municipal / acompanhamento dos serviços pela Polícia Federal / etc.A contratação 
também requer que a Faculdade de Medicina da UFMG / fornecedora exerça práticas 
de sustentabilidade previstas no Termo de Referência, conforme disposto e orientado 
no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – NESLIC da Advocacia-Geral da União de 
2016. Há a necessidade de a atual contratada promover a transição contratual à nova 
contratada com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.



36Manual  de Compras e L ic i tações

2.4.3.4. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e 
dos documentos que lhe dão suporte: Definir e documentar o método para a esti-
mativa das quantidades a serem contratadas. Utilizar informações das contratações 
anteriores (se for o caso). Incluir nos autos as memórias de cálculo e os documentos 
que lhe dão suporte. Para os casos em que houver a necessidade de materiais es-
pecíficos, cuja previsibilidade não se mostra possível antes da contratação, avaliar a 
inclusão de mecanismos para tratar essa questão. Ex 1: Para se chegar à definição dos 
quantitativos, do tipo de equipamento, da capacidade térmica de cada unidade eva-
poradora e a potência total da unidade condensadora, foi necessária a realização do 
cálculo de Carga Térmica, conforme Memorial Descritivo e de Especificações Técnicas. 
A definição dos quantitativos da tubulação de cobre, do kit de derivação, dos acessó-
rios e bem como do tipo de mão de obra, foi possível através da elaboração do projeto 
executivo nº 52.843, que originou a Planilha de Equipamentos, materiais e instalação. 
Ex 2: As especificações, os quantitativos e os ambientes a serem climatizados da atual 
contratação divergem das contratações anteriores, visto que são oriundas de proje-
tos de engenharia diversos entre si. Ex 3: Foram utilizados os seguintes documentos: 
Planilha de Equipamentos, materiais e instalação, Diretrizes Mínimas de manutenção 
preventiva, Cronograma Físico Financeiro de Instalação, Cronograma Manutenção Físi-
co Financeiro, Memorial Descritivo e de Especificações Técnicas, orçamento elaborado 
pelo DPOC e o projeto executivo nº 52.843. 

2.4.3.4.1. Documentos utilizados no cálculo da estimativa: Fundamentação Legal: 
PARECER n. 0017/2015/DEPCONSU/PGF/AGU NUP: 00845.000235/2015 54 INTERESSA-
DOS: PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA   INCRA Item: 9.1.33.1.2. documenta-
ção do método utilizado para a estimativa de quantidades no processo de contratação, 
juntamente com os documentos que lhe dão suporte;
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2.4.3.5.	Levantamento	de	mercado	e	justificativa	da	escolha	do	tipo	de	solução	
a contratar: Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações simi-
lares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de 
novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades 
da Administração. Ex: Para este projeto foi selecionado o sistema do tipo “inverter”, 
que regula o fluxo de energia do sistema, alterando a velocidade do compressor. Este 
componente irá reduzir o consumo de energia quando se detecta que o ambiente pre-
cisa de menos refrigeração. O modelo “inverter” também ajuda o sistema a consumir 
menos energia no início, reduzindo os picos de energia e flutuação, devido ao com-
pressor que quase nunca desligar, apenas ajustando a sua rotação, reduzindo assim o 
consumo de energia.

2.4.3.6. Justificativas	para	o	parcelamento	ou	não	da	solução,	quando	necessária	
para a individualização do objeto: O parcelamento da solução é a regra, devendo a 
licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que se verifi-
que não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, 
visando propiciar a ampla participação de licitantes, que, embora não disponham de 
capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens 
ou unidades autônomas. Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é di-
visível, levando em consideração o mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso 
a contratação nesses moldes assegure concomitantemente: 

a) ser técnica e economicamente viável;
b) que não haverá perda de escala; 
c) que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.
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Ex 1: O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, 
no momento, motivações para a não adoção do parcelamento do objeto em xxx itens. 

Ex 2: O disposto, no entanto, não se aplica na presente demanda, sendo necessário 
o agrupamento dos itens xxxxx, em vista de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Assim, 
afasta-se o caráter de parcelamento e segue-se à licitação com os itens agrupados da 
seguinte forma: xxxxx . Deve-se definir e documentar o método utilizado na avaliação 
do objeto ser ou não divisível, levando em consideração o mercado fornecedor, viabi-
lidade técnica e econômica, eventual perda ou ganho de escala, e aproveitamento da 
competitividade.

2.4.3.7. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de 
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis: 
Declarar os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a con-
tratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento 
dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a 
impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo de papel ou de 
energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou 
serviços oferecidos à sociedade.

2.4.3.8. Serão necessárias providências para adequação do ambiente do órgão: 
Elaborar cronograma com todas as atividades necessárias à adequação do ambiente 
da organização para que a contratação surta seus efeitos, indicando os responsáveis 
por tais ajustes nos diversos setores. Considerar a necessidade de capacitação de ser-
vidores para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços de acordo com as 
especificidades do objeto a ser contratado. Juntar o cronograma ao processo e incluir, 
no Mapa de Riscos, os riscos de a contratação fracassar caso os ajustes não ocorram 
em tempo.
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2.4.3.9. Contratações correlatas e/ou interdependentes, se houver: Ex 1: Não se 
verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contrata-
ção desta demanda. Ex 2: São contratações correlatas a este demanda de serviços de 
emissão de passagens aéreas: • Emissão de passagens terrestres; • Emissão de passa-
gens aquaviárias; • Aluguel de veículos; • Contratação de Hospedagem; • Contratação 
de Seguros de viagem; Ex 3: São contratações interdependentes desta demanda de 
serviço de seguro internacional (carta verde): • Contratação de empresa de transporte 
terrestre; • Contratação de guia de turismo profissional; • Contratação de seguro de 
vida dos usuários; • Inscrição dos estudantes no evento xxxxx.

2.4.3.10. Declaração da viabilidade ou não da contratação: Explicitamente declarar 
que a contratação é viável ou que a contratação não é viável, justificando com base nos 
elementos anteriores dos Estudos Preliminares. Ex: Os estudos preliminares eviden-
ciaram que a contratação da solução pretendida, ou seja, da contratação de xxxxxxxx 
mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do expos-
to, declara-se ser viável a contratação pretendida.
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2.4.4. ADICIONAR NOVO ITEM: Adiciona campos para inclusão de itens de mesma 
natureza, caso necessária.

2.4.5. FISCAIS DE CONTRATO: A unidade requisitante deverá indicar responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, devidamente designado 
para esse fim, os quais poderão ser convidados a participar do Planejamento da Con-
tratação. (Manual de Pregão Eletrônico - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU – Selip 
– Dilic). Fiscal de contrato é o agente, representante da Administração Pública, nome-
ado por autoridade superior, especialmente designado para fiscalizar a execução con-
tratual para o fim a que se destina. Caberia acompanhar o cumprimento de especifica-
ções, cronogramas, ou outros termos ajustados no contrato. O fiscal é o representante 
da Administração que deve permanecer periodicamente no local da execução dos ser-
viços, aferindo se o objeto está sendo executado em consonância ao que fora contra-
tado; atestando o cumprimento do cronograma de execução; eventual necessidade 
de prorrogação de prazo; anotando em registro próprio todas as ocorrências, além de 
tomar as medidas necessárias para regularizar eventuais falhas. E, em vista de suas 
atribuições é indispensável que haja a designação de ao menos um fiscal por contrato, 
sendo crível a designação de mais fiscais, em face da necessidade da Administração 
identificada no caso concreto. A fiscalização, de preferência, deve ser feita por técni-
co da área da qual está sendo executado o serviço/aquisição, tendo que vista que o 
atesto por alguém sem o devido conhecimento poderá gerar prejuízo à Administração 
Pública. (TCU. Acórdão 4/2006. Primeira Câmara) Art. 67, da Lei nº 8.666/93: “Art. 67. A 
execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para as-
sisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes.” O Plenário do TCU expediu, no Acór-
dão nº 1.094/2013, algumas diretrizes a serem observadas pela Administração quando 
da designação de servidores para exercer a função de fiscal de contrato, a saber: a) 
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expedição de portaria de designação específica ou outro instrumento equivalente para 
a nomeação/designação dos representantes, constando do ato as atribuições do fiscal; 
b) compatibilidade da formação acadêmica do servidor com o contrato fiscalizado; c) 
segregação de funções de gestão e de fiscalização do contrato; d) acompanhamento 
dos trabalhos de fiscalização; e e) orientação dos fiscais para documentar todos os 
eventos do processo de fiscalização.(TCU, Acórdão nº 1.094/2013, Plenário, Rel. Min. 
José Jorge, j. em 08.05.2013.) Acórdão nº 1375/2015 – TCU – Plenário 9.8.5. ilicitude do 
exercício, por uma mesma pessoa, das atribuições de pregoeiro e de fiscal do contrato 
celebrado, o que ocorreu no processo da contratação efetivada mediante o Pregão 
18/2013, por atentar contra o princípio da segregação das funções.

2.4.6.1.  Preencher nome completo, cargo/função, CPF e email do fiscal.

2.4.6.2. Adicionar Fiscal: Podem ser adicionados quantos fiscais forem necessários.

2.5. Página 5 do Formulário de Requisição de Compras:

2.5.1. GERENCIAMENTO DE RISCOS: Anexar modelo, preenchido, datado e adaptado 
(quando for o caso), disponível no link: https://site.medicina.ufmg.br/inicial/compras/. 
Documento que, conforme estabelecido no artigo 26 da Instrução Normativa nº 05, de 
26 de maio de 2017, obrigatoriamente, comporá o processo de contratação, devendo 
ser atualizado e acostado aos autos, pelo menos: ao final da elaboração dos Estudos 
Preliminares; ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico; após a 
etapa de seleção do fornecedor; e, após eventos relevantes, durante a gestão do con-
trato pelos servidores responsáveis pela fiscalização. Sugere-se, como forma de apro-
fundamento no tema, a leitura da Instrução Normativa nº 1, de 10 de maio de 2016, 
conjunta da Controladoria Geral da União e do Ministério do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança 
no âmbito do Poder Executivo federal.
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2.6. Página 6 do Formulário de Requisição de Compras:

2.6.1. TERMO DE RESPONSABILIDADE: Preenchimento e assinatura do termo de res-
ponsabilidade pelo responsável pela requisição, que responderá por qualquer ato em 
desacordo, por ele realizado, perante os órgãos de controle. 

2.6.2. SUBMETER: Envia o formulário finalizado para que este analisado e aprovado 
pelas unidades responsáveis.

2.6.3. SALVAR: Caso o formulário seja parcialmente preenchido pelo requisitante e o 
mesmo queira salvá-lo, a fim de finalizá-lo depois, poderá, a qualquer tempo, clicar no 
botão salvar e enviar o link de edição ao seu email.


