
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 
BAIANO 
Reitoria

NORMALIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL OU CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO

1. Para qualquer pedido, deve ser apresentado, memorando de solicitação detalhado e com justificativa clara da
necessidade da aquisição ou contratação. (Template anexo)

2.  No memorando  de solicitação  deve constar  o  CPF do servidor  solicitante,  para fins  de lançamento  no
sistema Compras Governamentais;

3.  Anexar  ao Memorando o Termo de Referência /  Projeto Básico (Templates  anexo, conforme forma de
compra).

3.1. O  Termo  de  Referência  /  Projeto  Básico deverá  conter  no  mínimo:  o  objeto,  a  justificativa,
informações das condições de compra, entrega e guarda das aquisições, as obrigações da contratante e da
contratada,  o prazo máximo para a entrega do material  ou execução do serviço,  o prazo e a forma de
pagamento, as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento do contrato;

3.2.  Vale salientar  que  a  descrição  do objeto a  ser adquirido  seja  clara,  objetiva,  precisa,  suficiente  e
detalhada.  Sem  mencionar  marca/modelo.  Vedada  especificações  que,  por  excessivas,  irrelevantes  ou
desnecessárias, limitem a competição;

3.3. Caso o objeto a ser adquirido seja um serviço, realizar descrição detalhada do serviço a ser prestado,
incluindo as informações dos materiais a serem utilizados, se for o caso, e suas respectivas quantidades.

Obs.1: Este documento deve ser elaborado pela área requisitante, com orientação do Núcleo de Compras.
Obs.2: A elaboração do Termo de Referência / Projeto Básico será iniciada pelo requisitante devendo este
enviar para o e-mail do Núcleo de compras (compras@ifbaiano.edu.br) para análise e redação dos itens de sua
responsabilidade.
Obs.3: A minuta deste Termo de Referência / Projeto Básico é enviada apensa ao processo para validação
jurídica junto com o Edital de Licitação.
Obs.4: Quando for processo de Dispensa de Licitação deverá imprimir o Projeto Básico definitivo, enviar
este documento em duas vias primeiro para assinatura do Reitor e depois para o fornecedor. Uma via fica
apensa ao processo e a outra via fica com o fornecedor.

4. Devem ser  encaminhadas,  anexas  ao  memorando  de  solicitação,  no  mínimo,  3  cotações  referentes  ao
material ou serviço solicitado.

4.1. Responsabilidade das Cotações e Termo de Referência:
A responsabilidade das Cotações e do Termo de Referência / Projeto Básico é atribuição regulamentar 
do requisitante, conforme preceituado nos decretos abaixo:

Art. 8º, III, a) do Decreto 3.555/2000 
"III  -  a  autoridade competente  ou,  por  delegação  de  competência,  o  ordenador  de  despesa  ou,  ainda,  o  agente
encarregado da compra no âmbito da Administração, deverá: 
a) “definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de forma clara, concisa e objetiva,  de acordo
com  termo  de  referência  elaborado  pelo  requisitante, em  conjunto  com  a  área  de  compras,  obedecidas  às
especificações praticadas no mercado;”

Art. 9º, I do Decreto 5.450/2005 
Art.9o Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte: 
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I-elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição
ou sua realização;" 

5. Na cotação deve constar, obrigatoriamente:
a) a cotação deverá seguir o que preceitua a IN nº. 05 da SLTI de 27/06/2014. (Anexo Orientações para

Cotação);
b) dados completos de identificação da empresa, especialmente o número de CNPJ;
c) data em que a cotação foi realizada;
d) assinatura do responsável pela emissão da cotação.

5.1. No caso de cotações recebidas por e-mail, imprimir a mensagem recebida, anexando-a ao memorando
de solicitação, carimbar e assinar aquelas, atestando a sua veracidade, conforme Despacho 059/2012 CJU-
SC/CGU/AGU;

5.2. As cotações podem ser realizadas com o formulário padrão do IF Baiano, disponibilizado pelo Núcleo
de Compras, ou em documento próprio do fornecedor, neste caso, com a devida identificação deste, legível,
e timbre; 

ATENÇÃO: deve-se  seguir  as  orientações  para  pesquisa  de  preço,  conforme  IN  nº.  05  da  SLTI  de
27/06/2014. (Anexo Orientações para Cotação).

5.3. As cotações podem ser realizadas também por meio da internet, neste caso devem:
a) ter todas as telas impressas e anexadas ao memorando de solicitação;
b) constar o número de CNPJ de todas as empresas pesquisadas;
c) na impressão deve-se garantir que estejam detalhados a data de acesso e o link para consulta;
d) nos casos em que o link não for impresso por completo, deve ser elaborada tabela onde constem os

links completos, anexando-a ao memorando de solicitação;
e) carimbar  e  assinar  todas  as  telas  impressas,  atestando  a  sua  veracidade,  conforme  Despacho

059/2012 CJU-SC/CGU/AGU.

6. As cotações devem apresentar, obrigatoriamente:
a) descrição do material  ou serviço idêntica à apresentada no memorando e Termo de Referência  /

Projeto Básico;
b) quantitativos iguais em todas as cotações;
c) unidades de medida em todas as cotações;
d) as marcas ofertadas pelo fornecedor para cada material ou serviço ofertado.

7.  O Núcleo  de  Compras  está  orientado  a  evitar  o  parcelamento (divisão  em lotes)  dos  objetos
licitados, em situações que não se comprovarem técnica e economicamente viáveis (Lei n° 8666, de
21/06/1993, art. 23, § 1°). 
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