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PASSO	A	PASSO	

COMO	ELABORAR	O	DETALHAMENTO	DO	ITEM	A	SER	LICITADO	

Este passo a passo visa esclarecer dúvidas quanto ao procedimento adequado no 
desenvolvimento dos detalhamentos de itens a serem adquiridos pela Universidade 
Federal de Santa Catarina via processo licitatório.  

Para elaborar a especificação/detalhamento do item a ser adquirido, com 
qualidade, siga as orientações a seguir: 

1.  Identificar a necessidade a ser atendida; 

2. Identificar o material ou equipamento e as características essenciais para a 
aquisição; 

3. Realizar pesquisas na internet para verificar o que o mercado oferece; 
 
4. Dentro das opções encontradas, identificar as características essenciais (aquelas 

que não podem ser eliminadas da descrição) – nem mais, nem menos. Devem ser 
mantidas apenas as características essenciais no detalhamento, para aumentar a 
chance de sucesso na compra do item e permitir ampla competitividade, 
eliminando características irrelevantes e mantendo o estritamente necessário à 
aquisição de um produto de qualidade. 
 

 

Na hipótese de aquisição de um notebook, por exemplo: 
a) acessar os vários sites que fornecem notebooks que atendem a demanda e; 

b) verificar o que pode ser considerado como essencial e que se repete em todos os sites. 
Exemplo:  

Processador i5, HD 500Gb, tela 14”, peso 3 Kg (entre outras características relevantes). 
 

 
5. Uma vez levantadas as características essenciais, descrever de forma que 

permitam englobar todas as informações das pesquisas que atendem a 
necessidade, sem descartar os itens de melhor qualidade.  

 
 

Utilizar expressões como “mínimo”, “máximo” ou “faixa de X a X” 
para qualificar a descrição. 

 
Exemplo: 

O Notebook deve apresentar as seguintes características: 
 

Processador MÍNIMO i5; 
 permite a aquisição de um processador i7 ou superior  

 

HD com tamanho MÍNIMO de 500Gb; 
 permite a aquisição de HD maior que 500Gb  

 

Tamanho da tela NA FAIXA DE 14” a 17”; 
 

Peso MÁXIMO de 3kg. 
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A seguir, dois descritivos para comparação e entendimento:  

Descritivo 1 Descritivo 2 
NOTEBOOK: Notebook com processador i5, 
HD com tamanho de 500Gb, tela de 14” e 
peso de 3Kg. 

NOTEBOOK: Notebook com processador 
mínimo i5, tamanho mínimo do HD 500Gb, 
tela de 14” a 17” e peso máximo de 3Kg.  

 

Veja que o Descritivo 2 garante o mínimo necessário sem limitar a compra de 
um produto de qualidade superior; enquanto o Descritivo 1 limita a compra para apenas 
o modelo indicado. 

Se no pregão fosse oferecido um Notebook com o dobro de espaço no HD, por 
exemplo, com o Descritivo 2, o pregoeiro poderia aceitar o item de melhor qualidade. 
Já com o Descritivo 1 o item não poderia ser aceito. 

 

IMPORTANTE: A descrição do material ou equipamento não pode ser feita de forma 
que apenas uma marca atenda a necessidade. Para que a Licitação seja realizada, deve 
haver a possibilidade de competição. Quando o solicitante direciona o detalhamento do 
item para uma marca específica, o item não pode ser licitado.  
 

Uma compra de qualidade é um processo conjunto entre os servidores 
envolvidos (técnico-administrativos e docentes), onde a participação ativa do solicitante 
é primordial.  

A responsabilidade do solicitante na descrição do item determina o sucesso, ou 
não, da aquisição. O solicitante possui o conhecimento técnico adequado sobre a 
necessidade a ser atendida e as características que o material/equipamento precisa 
apresentar para que essa necessidade seja plenamente satisfeita. Portanto, a descrição 
feita pelo solicitante, nesta parte inicial do processo, deve ser bem estruturada. 

 


