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Memorando Circular N. 03/2022 – DEMAPA 

Santa Maria, 08 de julho de 2022. 

 

Para: Unidades Universitárias  

Assunto: Itens desertos ou cancelados de licitações encerradas - ano 2022 

 

 

 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 2022.  

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 a 

especificação do item ou a estimativa do preço, este último deverá ser analisado criticamente em relação 

às oscilações do mercado para este tipo de produto, dada a instabilidade econômica atual. Observar que 

as cotações constantes no painel de preços, geralmente, não refletem a realidade do mercado nesta 

situação de instabilidade, para isto, sugerimos a busca de preços em sites especializados ou diretamente 

com os fornecedores do ramo pertinente ao objeto da licitação. 

 

Atenção: Encaminhar os documentos em anexo a solicitação no SIE exclusivamente em formato 

pdf, pois o sistema SIE está interligado com o PEN e estes documentos em pdf são anexados ao processo 

licitatório, automaticamente. Portanto, orientamos não utilizar os formatos .zip, .jpg ou qualquer outro 

nos documentos anexados ao SIE.  

Sugerimos utilizar as opções abaixo para transformar vários documentos em um único no formato pdf: 

a) https://tools.pdf24.org/pt/juntar-pdf ou 

b) PDF Architect. 
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Grupo Objeto (Gênero) Observações do Objeto 
Datas limites para envio 
das solicitações no SIE* 

1 Material odontológico 

Utilizar somente os Códigos com as iniciais 
ODTXXXXX para os produtos solicitados para 
este grupo. Caso a solicitação apresente 
códigos sem iniciais ODT a solicitação será 
devolvida para a catalogação do produto e o 
reenvio da solicitação com o produto 
catalogado. 

 
Data final para o envio no 

SIE: 
 

29/07/2022 

2 
Material de laboratório 
(vidrarias, adaptadores, 
pinças, papel filtro, etc.) 

Utilizar somente os Códigos com as iniciais 
LABXXXXX para os produtos solicitados 
neste grupo. Caso a solicitação apresente 
códigos sem iniciais LAB a solicitação será 
devolvida para a catalogação do produto e o 
reenvio da solicitação com o produto 
catalogado. 

 
Data final para o envio no 

SIE: 
 

05/08/2022 

3 
Produtos químicos 
(reagentes, ácidos, etc.) 

Utilizar somente os Códigos com as iniciais 
QMCXXXXX para os produtos solicitados 
neste grupo. Caso a solicitação apresente 
códigos sem iniciais QMC a solicitação será 
devolvida para a catalogação do produto e o 
reenvio da solicitação com o produto 
catalogado. 

 
Data final para o envio no 

SIE: 
 

29/07/2022 

4 
Conserto e calibração 
de equipamentos 
diversos 

Na descrição do item deverá conter 
detalhadamente os serviços e peças que são 
necessários para a realização do conserto e 
número do registro patrimonial do 
equipamento. 
OBS: deverão ser contemplados aqui também 
os recursos do Pró- Reparos que não 
possuem previsão em projeto de pesquisa e  
casos em que o fornecedor não for exclusivo. 

 
Data final para o envio no 

SIE: 
 

10/08/2022 

 

 

 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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