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Memorando Circular N. 02/2021 – DEMAPA 

Santa Maria, 16 de junho de 2021. 

 

Para: Centros de ensinos e Unidades Universitárias  

Assunto: Itens desertos ou cancelados das licitações encerradas - ano 2021 

 

 

 Prezados Senhores: 

 

 Vimos por meio deste, informá-los que poderão ser encaminhadas para os objetos listados na 

tabela abaixo, solicitações de licitações, espécie registro de preços, para os itens que resultaram 

“desertos” (sem licitantes interessados) ou cancelados dos pregões encerrados - ano 2021. Neste caso 

para viabilizar a repetição da licitação - relicitação deverá ser enviada uma nova solicitação de compra 

no SIE, com os devidos ajustes necessários, como por exemplo, revisar o descritivo do item ou a 

estimativa do preço máximo dos itens. Na revisão dos preços máximos que a UFSM se dispõe a pagar 

deverá ser realizada uma nova pesquisa de preços com preços atuais de mercado, seja via painel 

de preços, sites especializados ou por meio de cotação com fornecedores do ramo. 

Os itens de mesmo gênero de objeto devem ser agrupados em uma mesma solicitação, 

observando criteriosamente os grupos da tabela abaixo: 

Grup
o 

Objeto (Gênero) Observações do Objeto 
Data limite para envio das 

solicitações no SIE na 
caixa postal do DEMAPA 

1 
Material 
agropecuário e 
veterinário 

Informar para este objeto as 
documentações e registros 
necessários para aceitação dos 
produtos e habilitação das 
empresas. Por exemplo: 
registros, licenças de órgãos 
competentes 

Relicitações:  
05/07/2021 

2 
Material 
odontológico 

Utilizar somente os Códigos* 
com as iniciais ODTXXXXX para 
os produtos solicitados para este 
grupo.  

Relicitações:  
05/07/2021 

3 

Material de 
laboratório (vidrarias, 
adaptadores, pinças, 
papel filtro, etc.) 

Utilizar somente os Códigos* 
com as iniciais LABXXXXX para 
os produtos solicitados neste 
grupo. 

Relicitações:  
20/07/2021 
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4 
Produtos químicos 
(reagentes, ácidos 
etc.) 

Utilizar somente os Códigos* 
com as iniciais QMCXXXXX para 
os produtos solicitados neste 
grupo 

Relicitações:  
30/07/2021 

 

* As comissões de padronização de produtos odontológico, químicos e laboratoriais da UFSM 

disponibilizaram o descritivo dos produtos padronizados no site do DEMAPA, opção 

Documentos/materiais catalogados, no link: https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/demapa/materias-

catalogados/. As orientações para solicitações de produtos não padronizadas encontram-se neste link. 

Observação: O prazo para solicitação de cadastro de novos produtos será até 02 (dois) dias úteis de 

antecedência da data limite do respectivo grupo para o envio das solicitações no SIE. 

 Solicitamos ampla divulgação deste memorando em todos setores do seu centro/unidade. 

 

Atenciosamente, 

 

    Alessandra Daniela Bavaresco 
    Diretora do Departamento de Material e Patrimônio 
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