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procedimentos de como especificar e adequar o objeto a ser catalogado nestes 

novos parâmetros. 

IMPORTANTE: com a utilização de especificação direta do fabricante, 

deve-se observar ou utilizar a informação mesclando descrições de mais de um 

fabricante, descrevendo o objeto pela similaridade, desconsiderando 

características exclusivas de uma determinada marca/fabricante. 

O uso de normas e amparos legais no final da descrição do objeto é 

permitido, quando este atributo nortear para padronização e, com isto, dar 

garantias de qualidade do produto. Informar se o item possui normatização ou 

regulação junto a órgãos como: INMETRO, ABNT/NBR, NR/Ministério do 

Trabalho e Emprego, CONAMA e em Agências reguladoras federais, como: 

ANEEL, ANATEL, ANVISA, ANTT, ANP, buscando subsídio para melhor 

especificar os itens a serem catalogados. 

Para descrever uma especificação adequada dos materiais, atentar para 

os seguintes pontos:  

a) DESCRIÇÃO DO OBJETO – MATERIAL DE CONSUMO 

• Sustentabilidade: se possível, especificar o item com característica 

ssustentáveis ou que possua componentes “verdes”; 

• Detalhar e fornecer informações suficientes para sua identificação 

precisa; 

• Construir a descrição do material na formatação especificada no 

catálogo de material do comprasnet, para material similar; 

• Descrever de forma clara e precisa; 

• Descrever de forma que permita a compra de bens com qualidade e que 

possa ser aferida facilmente; 

• Evitar exigências de funcionalidades desnecessárias ou supérfluas; 

• Não direcionar para um fabricante (descrição deve abranger no mínimo 

02 (duas) ou mais marcas/fabricantes). No final da especificação, pode-

se indicar o termo: “Marca/modelo de referência ou similar” quando o 

referido produto é reconhecido como excelência no mercado e sendo 

parâmetro para identificação nos demais produtos de mesma linha; 

• Consultar, sempre que possível, imagens do produto no site do Google 

para visualizar e observar detalhes a serem descritos; 
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• Atentar para detalhes do objeto de consumo e em geral informar: 

Descrição do item. Ex.: Fenol; 

Material (de que é feito). Ex.: reagente p.a., acs ou hplc; 

Especificações do material. Ex.: informar as características do item tipo: 

pureza, fórmula química, odor, consistência, CAS; 

Capacidade. Ex.: 3,5ml; 

Dimensões. Ex.: 50cm,30cm,25cm,4mm; 

Medidas. Ex.: (altura x largura x profundidade) (45 a 50) x 12,5 x 12,5 mm; 

Acessórios. Ex.: com tampa redonda tipo rolha em vidro temperado; 

Características adicionais. Ex.: dosagem material inerte – 10 per, 220 v; 

Unidade de Fornecimento: Atentar para utilização da menor unidade possível,       

tipo: grama/kilograma ou ml/litro ou a forma padronizada de fornecimento 

usualmente utilizado no mercado. Solicitar as unidades de medida para o 

material que atendam o princípio da economicidade, desde que seja usual no 

mercado e atenda a necessidade do demandante. 

Caso necessário informar o prazo de validade mínimo para o produto e 

prazo de validade para gêneros alimentícios. 

b) DESCRIÇÃO DO OBJETO – PERMANENTE 

• Sustentabilidade: se possível, especificar o item com características 

sustentáveis ou que possua componentes “verdes”; 

• Utilizar termos como: “características mínimas” para tamanho e 

capacidade, dando liberdade para aquisição de equipamentos 

superiores ao desejado; 

• Informar a potência, tensão do equipamento. Ex.: 1.000 watts, bivolt; 

• Especificar os acessórios de forma clara e precisa, sem direcionamento 

para marca/fabricante. Fazer mescla da especificação do objeto e retirar 

pontos que contemple somente uma marca/modelo específico;  

• Garantia: observar nos orçamentos o que é dado usualmente pelo 

mercado para equipamento(s) exigindo uma garantia mínima para o 

item. Utilizar a frase, Ex.: Garantia mínima de 12 (doze) meses ou a 

dada pelo fabricante, a que for maior. 

• Evitar exigências de funcionalidades desnecessárias ou supérfluas. 
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• Atentar para detalhes na descrição do objeto permanente e em geral 

informar: 

Descrição do item. Ex.: Banho Maria 

Descrição Complementar do item, sem direcionamento para marca/fabricante. 

Ex.: banho termostático para hidrólise com circulação de água, cuba em aço 

inoxidável; 

Obs.: Dependendo da informação, trabalhar com intervalos que atenderão duas 

ou mais marcas/fabricantes. Ex.: comprimento de 325 a 1.000 nanômetros, 

resolução mínima de 12 megapixels. 

Quando pertinente informar a garantia; 

• Mencionar na descrição do equipamento que o mesmo deve estar em 

linha vigente de produção pelo fabricante; 

• Não direcionar um fabricante (descrição deve abranger no mínimo 02 

(duas) ou mais marcas/fabricantes). 

c) DESCRIÇÃO DO OBJETO: COMO ADQUIRIR ITEM DE 

DETERMINADA MARCA 

Por se tratar de uma exceção às regras estabelecidas na Lei nº. 

8.666/93, os setores que necessitarem adquirir equipamentos ou materiais de 

determinada marca, devem, obrigatoriamente, justificar tecnicamente a 

necessidade daquela marca no pedido de catalogação.  

Exemplo:Necessidade de compra de peça de reposição para 

equipamento já existente. Faz-se necessário citar marca/modelo do 

equipamento já existente. Esta informação deve estar referenciada no 

memorando do pedido de compra acompanhada de documentos 

comprobatórios. 

* Dica de catalogação: selecionar três especificações distintas de um 

mesmo material (ex: uma especificação de TV 40 polegadas, 3 marcas 

distintas) e selecionar tudo o que for comum às 3 especificações (tamanho da 

tela, resolução, entradas HDMI e USB, etc.). 


