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Acesse o portal minha.ufmg.br com seu login e senha e clique no menu “Sistema de 
Compras e Licitações”.



Selecione o Módulo de Sistema “Pedidos” e em seguida clique no menu 
“Compra/Contratação”



Selecione o submenu “Pedido de Compra/Contratação” e em seguida a opção 
“Novo”para que possa iniciar um novo pedido ao setor de compras.



Iniciando o Cadastro do Pedido de Compra ou Contratação de Serviço, temos a 1ª Etapa: Dados.
Nessa etapa serão informados os dados gerais do pedido, onde todos os itens que contém asterisco (* ) são de 
preenchimento obrigatório. Dessa forma, todos os itens marcados abaixos devem ser preenchidos, caso 
contrário não será possível prosseguir para próxima etapa do pedido.



Interessado: Clique na lupa no final do Item para que abra a janela de Consulta de Interessados. 
Nesta janela será consultado o Interessado (Solicitante) do pedido. Essa consulta poderá ser feita pela 
MATRICULA UFMG ou NOME. Ao encontrar seu nome, clique no círculo e em seguida na opção selecionar. 
Obs: Caso seu nome não esteja cadastrado na Consulta de Interessados, favor informar ao Setor de Compras 
para que possamos providenciar o cadastro.



Categoria: Clique na lupa para a Consulta de Categorias. Existem 7 categorias de pedido, sendo que as 
mais utilizadas são “2 - Prestação de Serviços” para contratação de serviços e “4 – Fornecimento” 
para compra de materiais diversos. Dessa forma, selecione a mais adequada para o seu tipo de 
pedido.



Objeto: Preencha este ítem com o que o aquilo que deseja comprar ou serviço que deseja contratar. Veja os exemplos: 
“Aquisição de papel A4.” (Para compra de material)

“Serviço de manutenção em impressora.” (Para contratação de serviços)
“Pagamento de anuidade ANPOCS” (Usado também como contratação de serviços)

Obs: Note que podemos usar o Pagamento de anuidade como serviço também, assim como Pagamento de Inscrições em 
eventos e etc.



Justificativa: O preenchimento desse ítem varia de acordo com cada solicitante/setor. Mas é de suma 
importância justificar o seu pedido, pois será analisada pela Diretoria para aprovação do mesmo.



Observações: O campo de observações não é de preenchimento obrigatório, mas podemos colocar quaisquer 
outras informações que acharmos relevante, como, por exemplo, a indicação da verba que será usada para 
pagamento da compra/serviço. Então se existe uma verba específica para pagamento, favor citá-la nas 
observações. Achamos de grande importância que seja colocado nas observações dados de contato (e-mail e 
telefone) com o solicitante, pois se o Setor de Compras tiver qualquer dúvida em relação ao pedido, será 
necessário contatá-lo.



Prioridade: A prioridade do pedido é Normal ou Urgente. Deve ser selecionada a “Prioridade 
Urgente” apenas para aqueles pedimos que são realmente de extrema urgência. 
Divisão: No ítem divisão selecione a opção “Itens”.



Após preenchido todos os campos necessários, salve as informações e prossiga para a “Próxima Etapa”. 

Obs: É importante sempre salvar suas informações, pois caso aconteça uma queda de energia ou se o sistema sair 
fora do ar, as informações preenchidas anteriormente ficarão salvas.



2ª Etapa - Lotes/Itens: Essa etapa será onde colocaremos o material/serviço que queremos 
comprar/contratar.
Clique na opção “Adicionar” e abrirá uma tela de busca do item.



Clique na lupa do campo item para buscar o item desejado. A busca pode ser feita através da “Descrição”. Use 
palavras ou termos referente ao item para que seja mais fácil encontrá-lo. Ao encontrá-lo de acordo com as 
especificações que deseja, clique sobre ele e selecione-o. 
Obs: Caso não encontre o item desejado, o mesmo deverá ser catalogado e o próprio Solicitante deverá solicitar a 
catalogação. (Vide Manual de Catalogação)



Detalhamento: O detalhamento não é de preenchimento obrigatório, mas você pode colocar alguma 
informação adicional sobre o material solicitado. Qualquer informação relevante sobre a 
especificação do material pode ser inserida neste campo.



Qt. Licitar: Nesse campo você preencherá com a quantidade que quer solicitar do item em questão. Atenção: 
Observe sempre a unidade de medida do item, para que preencha a quantidade de acordo com a unidade de 
medida.
Vl. Unitário: Neste campo, coloque o valor unitário estimado para o material solicitado, de acordo com uma 
pesquisa de preço que deverá ser feita.
Após preencher esses dois itens, clique na opção “Confirmar”.



Após a confirmação do item(ns) que deseja solicitar, salve as informações e siga para próxima etapa.



3ª Etapa – Entrega: Nessa etapa será informado onde serão entregues os materiais. Independente de 
ser material ou serviço, será sempre incluído no pedido a entrega para o Amoxarifado/FAFICH.
Clique no ícone de edição para adicionar o local de entrega.
Obs: Deverá ser adicionado local de entrega para cada material/serviço solicitado no pedido.



Clique na opção adicionar para incluir o local de entrega.



Tipo: Nesse item selecione sempre a opção “interno”.
Clique na lupa para abrir a tela de busca do “Imóvel”



Busque no campo de “Descrição” a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e selecione-a



Clique na lupa para abrir a tela de busca do “Setor”. A única opção que terá é a “Seção de 
Almoxarifado – FAFICH”. Sendo assim, selecione-a.



Quantidade: Preencha a quantidade de acordo com a “Qtde. fornecer” e confirme a inclusão do Local 
de Entrega do item.



Após a inclusão do Local de Entrega, confirme a Entrega/Execução. Note que dessa vez você deverá 
clicar na opção “Confirmar” que está abaixo da opção “Adicionar”



Após confirmar a Entrega/Execução, salve as informações e siga pra próxima etapa.



4ª Etapa – Amostra: Essa etapa não precisa ser preenchida, portanto basta seguir para próxima etapa.



5ª Etapa – Anexos: Nessa etapa será adicionado qualquer documento relevante ao processo de 
compra. 
É OBRIGATÓRIO inserir pelo menos um orçamento no pedido.
Clique em adicionar para inserir o orçamento.



ESCLARECIMENTOS ACERCA DO 
ORÇAMENTO

Em relação ao orçamento, é de extrema importância 
esclarecer que é indispensável a inclusão do orçamento pelo 
Solicitante, para que fique claro para o Setor de Compras o 
que realmente irá atender a demanda deste. Alguns materiais 
são complexos em suas especificações. Dessa forma o 
orçamento torna claro a necessidade do Solicitante e qual(is) 
produto(s) irão atendê-lo. 



Descrição: Preencha a descrição de acordo com o orçamento que irá anexar, por exemplo, “ORÇAMENTO – PORT 
DISTRIBUIDORA”.
Tipo: Nesse item deve selecionar o tipo de documento que será anexado, nesse caso selecione a opção 
“Orçamento”.
Arquivo: Clique na opção selecionar e busque o arquivo em seu computador.



Após inserir o orçamento, salve. Caso haja mais orçamentos a serem incluídos, ou qualquer outro 
documento relevante, você deverá seguir o mesmo processo adicionando outro arquivo.
Feito todas as inclusões necessárias, salve e siga para próxima etapa.



6ª Etapa – Documentos: Nessa etapa não é necessario preencher ou adicionar documentos. Dessa 
forma, siga para próxima etapa.



7ª Etapa – Concluir: Essa é a etapa onde consta o resumo do pedido. Sendo assim, se todas as 
informações estiverem corretas, clique em enviar para que o pedido seja encaminhado ao Setor de 
Compras.


