
Roteiro para requisição de serviços externos  

1. Definição: 
Serviços externos são todas as manutenções de equipamentos que não são contempladas pelos serviços internos 
executados pela SM21 ou servidores do quadro da UFJF. 

Exemplo: manutenção de um ultrafreezer. 

2. O que é necessário para solicitar serviços externos? 
2.1 Verificar o número de patrimônio do equipamento ou documentação do projeto que originou a compra do 

equipamento (documentação que comprove a compra e vinculação com UFJF).  
2.2 Orçamentos conforme a modalidade do serviço (descrito no item 3). 

3. Quais as modalidades de serviços externos? 
3.1 Modalidade 1  Utilizando três orçamentos – Nesta modalidade são necessários: 

3.1.1 3 orçamentos de empresas distintas, todos contendo CNPJ, Razão Social, data (no máximo 60 dias) e 
assinatura. 

3.1.2 Obter da empresa vencedora (aquela que apresentou orçamento com menor preço), o certificado de 
regularidade do FGTS https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

3.1.3 Certificar-se que a empresa vencedora possui cadastro no SICAF. Para isso, consultar a Sandra da 
COSUP/UFJF através do e-mail logistica.cosup@ufjf.edu.br, enviando o nome e CNPJ da empresa. 
 

OU 
 

3.2 Modalidade 2  Inexigibilidade: nesse caso somente uma única empresa detêm a exclusividade para realizar 
a manutenção. Nesta modalidade serão necessários os seguintes documentos: 

Do Solicitante: 
3.2.1.0 Declaração de Inexigibilidade 
3.2.1.1 Justificativa para contratação 
3.2.1.2 Atestado de Veracidade 
3.2.1.3 Termo de patrimônio ou documentos equivalentes  

Da Empresa 
3.2.1.4 Orçamento atual (máximo de 60 dias) com CNPJ, razão social, data e assinatura 
3.2.1.5 Declaração de Exclusividade 
3.2.1.6 Três notas fiscais recentes comprovando o orçamento (a ideia é comprovar que o valor cobrado não está 

muito acima do praticado no mercado) 
3.2.1.7 Declaração de Razoabilidade de Preço 
3.2.1.8 Certificado de regularidade do FGTS https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 
3.2.1.9 Ser cadastrada no SICAF – Consultar junto a COSUP/UFJF (logistica.cosup@ufjf.edu.br) 

4. Sobre os Orçamentos 
O orçamento vai nortear toda a solicitação, portanto, deve-se procurar obtê-lo de forma adequada. 

4.1 Orçamento de serviços 
Neste tipo a empresa orça quanto vai custar a mão-de-obra para a execução dos serviços. Esta deve englobar 
todos os gastos e tempo para realização da prestação da manutenção. 
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4.2 Orçamento de peças 
Quando houver a necessidade de substituição de peças, a empresa deverá discrimina-las no orçamento ou 
fazer um orçamento a parte. Estes orçamentos deverão possuir detalhes de todas as substituições 
necessárias. Todas as peças a serem substituídas devem possuir cadastro no SIGA com número de identificação 
(ID) ativo, pois será necessário realizar uma requisição de material de consumo. Assim, tão logo receba o 
orçamento descrevendo as peças, consulte se as mesmas já estão cadastradas no SIGA (item Materiais na 
página de login do SIGA – antes de entrar com a senha). Caso as peças não estejam cadastradas solicite seu 
cadastro através do e-mail cadastro.cosup@ufjf.edu.br enviando a descrição detalhada da peça.  

 
4.3 Frete 
Há necessidade de explicitar se os serviços vão ser executados no local ou se há necessidade da remoção do 
equipamento para a sede da empresa. Caso necessite, deverá ser feito orçamento para transporte, ou seja, 
frete de ida e volta do equipamento. 
 
4.4 Seguro 
Caso seja necessário transportar o equipamento, pode ser necessário a contratação de seguro. 
 

Obs: A secretaria do ICB irá elaborar o termo de referência da manutenção. Para 
acelerar o processo, esse termo deverá ser conferido minuciosamente pelo solicitante 
da manutenção antes de seu envio para a COSUP.  
 

5 Anexos (documentos a título de exemplo) 
 

5.1 Orçamentos 

 
 

São Paulo, 15 de julho de 2019. 

Para: Universidade Federal de Juiz de Fora. A/C:Profº. Tel: (32)  

e-mail:  

 

Pré-Orçamento de manutenção do espectrofotômetro Femto modelo 700S, 
 

Item Descrição Qtde Valor unitário IPI % Valor por item 

1 Serviço:Conserto, Revisão, óptica, mecânica e eletrônica 1 R$1.650,00  R$1.650,00 

2 Lâmpada Deutério 1 R$3.985,00 15% R$4.582,75 

3 Fonte Chaveada D2-24V 1 R$1.385,00 5% R$1.454,25 

     R$0,00 
     R$0,00 
     R$0,00 
     R$0,00 
     R$0,00 

VALOR TOTAL R$7.687,00 
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• No decorrer da manutenção poderá eventualmente ter a possibilidade da troca de outros componentes. 

• Pode ocorrer durante a manutenção, a perda das curvas de calibração, 

OBS: Será necessário encaminhar o equipamento para avaliação. 

 
Pagamento: à vista, ou 28 dias c/ acréscimo de 3,5% de TF Prazo de execução: 30 dias úteis, após 

confirmação por e-mail. 

Garantia Limitada: 90 dias. Somente mão de obra gratuita nesse período. Caso necessário o 
equipamento deve ser enviado às nossas instalações em São Paulo com frete e seguro pagos. Validade da proposta: 30 dias. 

Obs: Transporte CIF. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Tatiana Santos Depto. 
Assistência Técnica 

(11)5581-4713 

e-mail: assist.tecnica@femto.com.br 
 

FEMTO Indústria e Comércio de Instrumentos Ltda. Rua Jaguari, 12 – Bosque da Saúde 

CEP 04137-080 – São Paulo – SP – Brasil 

www.femto.com.br  –  e-mail:   femto@femto.com.br Tel. (11)5581-4713 / 5589-6964 – Fax. (11)5584-0379 C.G.C. 59.720.862/0001-31 – I.E. 
112.253.762.112
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5.2 Modelo de Justificativa 
 
Justificativa para aquisição/contratação dos serviços 
 
Equipamento: 
Analisador de fotossíntese e de gases no Infravermelho (IRGA), modelo LI-6400XT, 
Fabricante Li-Cor, número de série PSC/PSH3913, Número de patrimônio 658/13. 
 
Alocação do Equipamento: Laboratório de Fisiologia Vegetal, no Departamento de 
Botânica - ICB, da UFJF. 
 
Custo Total Estimado: R$ 8.682,00 
 
Serviços: R$ 6.016,00 
Avaliação inicial do equipamento;  
Manutenção preventiva, desmontagem e limpeza geral 
Substituição de peças; 
Calibração; 
Emissão do Certificado de Calibração. 
 
Peças: R$ 2.666,00 
Frasco interno de dessecante 
Amortecedor em polietileno 
Filtro para ar 
 
Justificativa: 
 
A substituição de peças e os serviços a serem executados no Analisador de fotossíntese 
e de gases no Infravermelho (IRGA), modelo LI-6400-XT são ações fundamentais, pois 
o referido equipamento encontra-se descalibrado e instável em função do seu uso 
prolongado em casa de XXXXXX e, principalmente, em condições de campo. O 
equipamento encontra-se alocado no Laboratório de XXXXXl do Departamento de 
XXXXX, do ICB, da UFJF, sendo, portanto, o único que pode atender às necessidades do 
Laboratório e das aulas nas quais o mesmo é utilizado, não existindo, portanto outro 
material e/ou equipamento equivalente que possa atender às necessidades do setor. O 
equipamento teve custo de aquisição de US$ 49.000, no Edital FINEP CTINfra 2011 e 
nunca foi submetido a manutenção, limpeza e calibração especializada, o que somente 
pode ser realizado em uma assistência Técnica Autorizada e capacitada para executar 
os serviços e manutenção necessários. Em função do exposto, nenhum outro 
equipamento ou prestador de serviços poderá atender às necessidades relacionadas no 
termo de referência. 

 
 
 
 
 

 

 



5.3 Modelo de Atestado de Veracidade 
 

 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão 
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS

 
 

    ATESTADO DE VERACIDADE 

           Atesto para os devidos fins que a empresa Além Mar Comercial e Industrial S.A., 

CNPJ nº 60.833.092/0001-12, possui sólida reputação na comercialização do 

ANALISADOR DE FOTOSSÍNTESE E GASES NO INFRAVERMELHO (IRGA LI-6400XT) e com 

base em meu conhecimento e em pesquisas realizadas via rede mundial de 

computadores, declaro não haver nenhuma informação que desabone ou coloque em 

questão a veracidade das informações por ela repassadas no que se refere ao Atestado 

de Exclusividade apresentado. 

 

 

Juiz de Fora, 15 de AGOSTO de 2019. 

 

Prof. _____________________ 

 

 

 

 



5.4 Modelo de Certificado de Regularidade do FGTS 

 

 

 

 

 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

 

 

Inscrição: 60.833.092/0001-12 

Razão Social:ALEM MAR COML E INDL SA 

Endereço: AV SENADOR QUEIROZ / 96 / SANTA EFIGENIA SAO PAULO - SP 

 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 
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