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TÓPICO 1.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 

 Toda pessoa ou instituição precisa de bens para sua casa ou para desenvolver 

suas atividades. O setor público não é diferente, precisa prover os meios para o 

desenvolvimento de suas atividades adquirindo materiais e serviços. Esta aquisição 

ocorre principalmente por meio das compras públicas, além do recebimento de 

doações espontâneas, comodatos, bem como fabricação própria em alguns casos. 

No caso das compras, as aquisições públicas são regidas por legislação 

própria, que deve ser observada por todos os entes públicos que utilizem recursos 

orçamentários em qualquer uma das modalidades de despesa pública, tanto despesas 

correntes quanto despesas de capital. Trata-se da Lei nº 14.133/2021, denominada 

“Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, que revogou a Lei nº 8.666/1993 e Lei 

10.520/2022, que regrava as aquisições e criou a modalidade do Pregão Eletrônico, 

respectivamente. Estas leis mantêm seus efeitos para contratos firmados em sua 

vigência até 31/03/2023. 

 Com base na legislação, toda compra pública deve ser precedida de processo 

licitatório, enquadrando-se em alguma das modalidades do Art. 28 ou da dispensa de 

licitação do Art. 75 e seguintes da Lei 14.133/2021. O processe ocorre visando se 

obter a proposta mais vantajosa para a administração pública, para então se 

formalizar a contratação efetiva, seja por meio de Contrato, Registro de Preço, 

contratação direta ou outra forma prevista em lei. O começo do processo de compra 

se dá com o levantamento de necessidades realizado pelo DEMAPA, onde as 

unidades informam a estimativa de materiais que desejam adquirir. De posse dos 

dados, ocorre o lançamento do Edital convocatório, com os anexos de Termo de 

Referência dos itens previamente estabelecido e que contém as especificidades dos 

itens. Realizado o trâmite de propostas, negociações, período de recursos e 

homologação de resultados, tem-se, na maior parte das contratações, a 

disponibilização dos materiais para serem empenhados pelas unidades. 

 Na maioria das compras, chega-se ao Registro de Preços, ferramenta que 

possibilita às unidades realizarem no SIE o pré-empenho dos materiais. É como se 

fosse uma requisição ao Departamento de Contabilidade e Finanças, para que ele 

emita os empenhos SIAFI, que oficializam as requisições junto ao fornecedor. Estes 

empenhos são encaminhados pela Divisão de Patrimônio (no caso de material de 
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natureza permanente) aos fornecedores, para que estes procedam com as entregas 

dos materiais em consonância ao que foi ofertado na licitação e considerando os 

quantitativos solicitados pelas unidades administrativas. 

 Há também os processos de aquisição por meio de doações ou comodatos. 

Nas doações, a UFSM recebe materiais de forma espontânea dos doadores, sejam 

eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Os principais doadores espontâneos são a 

Receita Federal do Brasil e empresas privadas. Ou também, há doações provenientes 

de entidades financiadoras de pesquisa ou fundações administradoras dos recursos, 

como FATEC, FUNDEP, FAURGS, FINEP, CNPq, FAPERGS, dentre outras. Nestes 

casos, os bens são provenientes de compras de pesquisadores em projetos de 

pesquisa ou extensão e que passam a incorporar o patrimônio da UFSM após a 

doação pelas entidades. 

 Já os comodatos são “empréstimos” formalizados entre pessoas jurídicas e a 

UFSM, em sua maioria pelas próprias entidades financiadoras de pesquisa ou as 

administradoras de projetos em que a UFSM é contratante. Estes bens são utilizados 

no desenvolvimento dos projetos da UFSM para alcance de suas atividades fim. Ao 

término do comodato, os bens são em sua maioria incorporados como doação ao 

patrimônio da UFSM, e em alguns casos, devolvidos às entidades comodantes. 

 Por fim, outras duas modalidades de aquisição de bens são a fabricação própria 

e o levantamento patrimonial, que, conjuntamente às compras e às doações e 

comodatos, serão detalhados em tópico próprio do curso.   
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TÓPICO 2 - SOBRE A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

 

Dentro do contexto da UFSM a Divisão de Patrimônio (DIPAT), é uma unidade 

atrelada ao Departamento de Material e Patrimônio (DEMAPA), e que por 

consequência compõe a estrutura da Pró - Reitoria de Administração – PRA. 

 

Fonte: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/344/2021/10/Organograma-DEMAPA_2021.pdf 

 

Para tanto, o Patrimônio é um órgão executivo da administração superior, 

responsável pela gestão dos bens móveis permanentes da instituição abrangendo 

todo o ciclo de vida dos bens patrimoniais da UFSM, compreendendo desde a 

solicitação de compra ao fornecedor, recebimento, registro patrimonial, entrega, 

controle, destinação final, dentre outras atividades. Tendo como seus principais 

“stakeholders”: os pesquisadores; os centros de ensino da instituição; fornecedores; 

transportadoras; os órgãos de controle interno e externo; fundações e demais órgãos 

de pesquisa, entidades beneficentes; comunidade universitária e civil; outros órgãos 

públicos, assim como aqueles que diretamente ou indiretamente se relacionam com o 

Patrimônio da UFSM. 
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Figura 1 - Gestão dos bens móveis permanentes da instituição 

 

Fonte: autores, (2022). 

 

Neste contexto, para a realização dessas atividades e a adequada prestação 

de serviços, a Divisão de Patrimônio conta em sua estrutura com uma equipe de 20 

colaboradores entre servidores do quadro, e servidores terceirizados. 
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2.1 Das Atribuições do Patrimônio 

 

 Responsável pela gestão dos bens patrimoniais da UFSM a Divisão de 

Patrimônio procura sempre informar, regular e orientar as unidades administrativas de 

como procederem na guarda, uso e zelo dos bens patrimoniais que estão sendo 

adquiridos pela instituição, conforme legislação vigente, e exerce dentre suas 

principais funções: 

Controle de Empenho: atividade que engloba desde a distribuição de notas de 

empenho aos fornecedores, controle de prazos de entrega, cobrança de fornecedores, 

recepção de materiais, conferência, certificação, tombamento, criação de termos de 

responsabilidade e envio de nota fiscal para pagamento; 

Gestão de Projetos: atividade que envolve todo o controle dos bens permanentes, 

nacionais e importados, adquiridos via Projetos de pesquisas realizados pela UFSM e 

seus pesquisadores com os mais diversos órgãos e fundações de financiamento e 

fomento à pesquisa. Para tanto, envolve o recebimento das ordens de compra; 

recepção de materiais, conferência, certificação, criação de termos de 

responsabilidade e em alguns casos específicos envio de nota fiscal para pagamento; 

Controle de entrega de bens: Após os trâmites internos de recebimento de 

equipamentos a Divisão de Patrimônio realiza a entrega nos Campi da UFSM dos 

bens adquiridos pelas Unidades Gestoras de recursos; 
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Controle interno: atividade que engloba desde o inventário patrimonial da instituição, 

as transferências/movimentações patrimoniais, declaração de transporte, cadastro de 

agente patrimonial, classificados dentre outras atividades; 

Desfazimento de Bens: esta atividade engloba desde o recolhimento dos bens nas 

unidades administrativas, a avaliação da comissão permanente de avaliação e baixa 

patrimonial, classificação quanto ao estado de conservação e alienação de bens 

conforme legislação vigente; 

Outras atividades: A Divisão de Patrimônio como unidade estratégica da instituição 

presta suporte às diversas unidades/setores da Universidade como: Gabinete do 

Reitor, Núcleo de transporte, Centros de Ensino, Setor de Mudança, Restaurante 

Universitário, Campus fora de Sede, dentre outras unidades contribuindo para os 

objetivos e desafios institucionais do tripé de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Estas atribuições serão pormenorizadas nos próximos tópicos. 

 

2.2 Sistemas de Apoio Patrimonial 

 Para a gestão patrimonial da Universidade, a Divisão de Patrimônio 

disponibiliza a comunidade universitária o Portal Patrimônio, link.: 

https://portal.ufsm.br/patrimonio/index.html, sistema que permite aos usuários o 

controle dos bens em uso em seus setores, permitindo que seja realizado as 

transferências, solicitações de recolhimento, publicação nos classificados, consulta 

carga patrimonial, inventário e emissão de declaração de transporte. Também, conta 

o Sistema SIE e o Sandero. 

   

https://portal.ufsm.br/patrimonio/index.html
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TÓPICO 3 – DAS AQUISIÇÕES DE BENS PÚBLICOS 

 

Dentro do contexto da UFSM a Divisão de Patrimônio (DIPAT), é uma unidade 

atrelada ao Departamento de Material e Patrimônio (DEMAPA), e que por 

consequência compõe a estrutura da Pró - Reitoria de Administração – PRA. 

 
Tópico 3.1 - Controle De Empenhos 

 

O processo de controle de empenhos de material permanente é composto pelas 

seguintes etapas: envio de empenho; acompanhamento de empenho e cobrança ao 

fornecedor; recebimento e conferência de materiais; certificação de materiais; tombamento de 

bem patrimonial; envio da nota fiscal para pagamento; entrega de bens patrimoniais à unidade 

de destino; e, arquivamento de documentos. Cada uma dessas etapas será detalhada a 

seguir. 

 

Envio de empenho 

 

A primeira etapa do processo de controle de empenhos é o envio de empenho. Essa 

etapa é composta pelas seguintes tarefas: emissão de empenho SIAFI; emissão de empenho 

SIE; emissão de ofício com informações referentes ao local de entrega (Carta Local); envio 

dos documentos ao fornecedor para e-mail cadastrado no SICAF (Empenho SIAFI e Carta 

Local); e, cadastro de empenho em sistema de controle interno da Divisão de Patrimônio. 

Obtido a partir de uma consulta ao SIAFI – Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal, o empenho SIAFI é um documento que possui informações 

básicas a respeito do material que está sendo adquirido pela Universidade. Nele, é possível 

verificar dados referentes ao fornecedor do material, dados referentes à modalidade de 

aquisição do material, dados básicos de recursos financeiros utilizados na aquisição, dados 

dos materiais a serem adquiridos, entre outros. Esse documento é enviado ao fornecedor para 

a formalização da solicitação de fornecimento de materiais à Universidade. 

Obtido a partir de uma consulta ao SIE – Sistema de Informações para o Ensino, o 

empenho SIE é um documento que possui informações mais detalhadas a respeito do material 

que está sendo adquirido pela Universidade. Nele, é possível verificar, além das informações 

constantes no empenho SIAFI, dados da unidade de destino do material, dados 

complementares à modalidade de aquisição do material, dados complementares a respeito 

dos materiais a serem adquiridos, entre outros. Esse documento é utilizado pela Divisão de 
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Patrimônio para algumas das etapas seguintes ao envio de empenho, como a etapa de 

recebimento e conferência de materiais, a etapa de certificação de materiais e a etapa de 

tombamento de bem patrimonial. 

A Carta Local é um documento que possui informações a respeito do local de entrega 

do material que está sendo adquirido pela Universidade. Esse documento é gerado a partir 

de uma combinação dos dados do empenho SIAFI e do empenho SIE. Nele, é possível 

verificar dados básicos do empenho a que o documento se refere, endereço completo do local 

onde o material deverá ser entregue, horário de recebimento de materiais no local de entrega, 

datas em que não haverá expediente na Universidade (previstas no calendário acadêmico do 

ano vigente), orientações a respeito do recebimento de materiais, entre outros. Além do 

empenho SIAFI, esse documento é enviado ao fornecedor para a formalização da solicitação 

de fornecimento de materiais à Universidade. 

A formalização da solicitação de fornecimento de materiais permanentes à 

Universidade se dá a partir do envio do empenho SIAFI e da Carta Local ao e-mail cadastrado 

para o fornecedor no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. A partir 

da data de envio do empenho ao fornecedor, inicia-se o prazo para a entrega dos materiais. 

A data limite para entrega dos materiais conforme a Carta Local é estabelecida contando-se 

30 (trinta) dias corridos após a data de envio do empenho. Por exemplo, um empenho enviado 

ao fornecedor no dia 22/09/2022 deverá ser entregue até o dia 22/10/2022 no respectivo local 

de entrega. 

Por fim, o empenho é cadastrado em um sistema de controle interno da Divisão de 

Patrimônio, a partir do qual é realizado todo o acompanhamento e controle dos processos 

patrimoniais de materiais permanentes adquiridos por meio de empenhos pela Universidade. 

Na sequência, será abordada a etapa de acompanhamento de empenho e cobrança ao 

fornecedor. 

 

Acompanhamento de empenho e cobrança ao fornecedor 

 

A próxima etapa do processo de controle de empenhos é o acompanhamento de 

empenho e cobrança ao fornecedor. Essa etapa é composta pelas seguintes tarefas: 

consultas periódicas ao sistema de controle interno da Divisão de Patrimônio; notificação de 

prazos a expirar ao fornecedor; envio de ofício de notificação de prazo expirado ao fornecedor; 

notificação de abertura de processo administrativo ao fornecedor; e, solicitação de abertura 

de processo administrativo à Central de Aquisições. 

O sistema de controle interno da Divisão de Patrimônio é atualizado diariamente. 

Nesse contexto, são realizadas consultas periódicas para acompanhamento dos empenhos 
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pendentes de recebimento pela Universidade. Em se identificando empenhos que se 

aproximam da data de expiração do prazo de entrega, é gerada uma planilha de empenhos 

para os quais devem ser iniciados os procedimentos de cobrança ao fornecedor. 

No caso de um empenho estar muito próximo da expiração do prazo ou de um 

empenho recém expirado, é realizada uma notificação amigável ao fornecedor. A Divisão de 

Patrimônio entra em contato com o fornecedor por meio do envio de um e-mail no qual solicita 

informações a respeito da solução da pendência referente ao empenho supracitado, bem 

como orientações para a solicitação de prorrogação de prazo de entrega à Central de 

Aquisições quando a pendência se dá por motivo alheio ao processo ideal de fornecimento 

do material empenhado. 

Na hipótese em que o fornecedor encaminha um documento formal, que justifica 

devidamente e informa uma previsão de data para a solução da pendência, e ocorre o 

deferimento da solicitação de prorrogação de prazo pela Central, o processo para a etapa de 

acompanhamento de empenho e cobrança ao fornecedor se reinicia. Caso ocorra 

indeferimento da solicitação de prorrogação de prazo de entrega pela Central, dá-se 

prosseguimento aos procedimentos de cobrança. 

É realizada a geração de um ofício de notificação de prazo expirado ao fornecedor 

(Carta Cobrança). Esse documento contém informações a respeito do empenho que possui 

pendências de entrega, concedendo 05 (cinco) dias para a manifestação do fornecedor sobre 

a solução de tais pendências. Ainda, a Carta Cobrança destaca que, no caso de omissão do 

fornecedor, a Universidade poderá abrir um processo administrativo por inadimplemento 

contratual. 

A Divisão de Patrimônio entra em contato com o fornecedor por meio do envio de um 

e-mail no qual notifica que o empenho possui prazo de entrega expirado (Carta Cobrança em 

anexo), bem como solicita imediatas manifestação sobre a atual situação do empenho 

supracitado e tomada de providências para regularização da pendência. 

Ao final dos dias concedidos na Carta Cobrança para a manifestação do fornecedor 

sobre a solução da pendência de entrega do empenho, a Divisão de Patrimônio entra pela 

última vez em contato com o fornecedor por meio do envio de um e-mail no qual solicita um 

posicionamento do fornecedor, alertando que a omissão a esta última tentativa de solução 

amigável da pendência resultará na abertura de um processo administrativo por 

inadimplemento contratual. 

Por fim, esgotadas as tratativas com o fornecedor para solução da pendência na 

entrega do empenho, são iniciados os procedimentos para a solicitação de abertura de 

processo administrativo à Central de Aquisições. São coletados todos os documentos 

referentes não somente ao empenho em questão, mas todos os empenhos para o fornecedor 
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que se encontram pendentes. Esses documentos incluem os empenhos SIAFI, as Cartas 

Local referentes aos empenhos, as Cartas Cobrança referentes aos empenhos, as 

notificações realizadas por e-mail referentes aos empenhos, as tratativas realizadas por e-

mail para solução de pendências referentes aos empenhos, entre outros. 

É realizada a geração de um memorando de comunicação entre unidades 

administrativas, o qual contém um relato dos acontecimentos referentes aos empenhos com 

pendência para embasamento do processo administrativo. O envio do memorando à Central 

de Aquisições se dá via PEN – Processo Eletrônico Nacional. No processo eletrônico, são 

inseridos o memorando e os documentos referentes às notificações e tratativas mal-sucedidas 

para a solução das pendências. Por fim, esse processo é tramitado para a Central para análise 

e devidas providências. 

A partir disso, os procedimentos de cobrança ao fornecedor passam a ser liderados 

pela Central de Aquisições e a Divisão de Patrimônio provê as informações necessárias a 

respeito da situação atual dos empenhos pendentes para o fornecedor. Na sequência, será 

abordada a etapa de recebimento e conferência de materiais. 

 

Recebimento e conferência de materiais 

 

A próxima etapa do processo de controle de empenhos é o recebimento e 

conferência de materiais. Essa etapa é composta pelas seguintes tarefas: conferência de 

documentos; conferência de materiais; montagem e instalação de materiais (quando 

necessário); atualização do sistema de controle interno da Divisão de Patrimônio; e, 

recebimento provisório. 

No momento em que a transportadora enviada pelo fornecedor para realizar a 

entrega dos materiais se apresenta à Divisão de Patrimônio, é realizada a conferência de 

documentos. Normalmente, a transportadora apresenta uma nota fiscal de venda de 

mercadorias referente a um empenho recebido pelo fornecedor. Com base no número de 

empenho constante na nota fiscal, são separados os documentos referentes aos materiais 

apresentados, como o empenho SIAFI, o empenho SIE e a Carta Local. No caso de alguma 

inconsistência na conferência de documentos, o fornecedor é notificado, a transportadora é 

orientada a retornar os materiais apresentados ao fornecedor, a etapa de recebimento e 

conferência de materiais é interrompida e a etapa de acompanhamento de empenho e 

cobrança ao fornecedor é reiniciada. Caso o cruzamento de dados da nota fiscal com os 

documentos separados seja bem-sucedido, dá-se início à conferência de materiais. 

Na conferência de materiais, primeiramente, é realizada uma inspeção das condições 

físicas dos materiais apresentados. Caso os materiais estejam em perfeitas condições, é 
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realizado cruzamento de dados do empenho SIAFI e do empenho SIE com as características 

específicas dos materiais apresentados, como marca, modelo, cor, dimensões (comprimento, 

largura, altura), voltagem, entre outros. No caso de existência de avarias nos materiais 

apresentados ou de alguma inconsistência em relação ao descrito no empenho SIAFI e/ou no 

empenho SIE, o fornecedor é notificado, a transportadora é orientada a retornar os materiais 

apresentados ao fornecedor, a etapa de recebimento e conferência de materiais é 

interrompida e a etapa de acompanhamento de empenho e cobrança ao fornecedor é 

reiniciada. 

Nos casos em que os materiais necessitam de montagem e/ou instalação, o 

fornecedor é notificado para tomar as devidas providências e a transportadora é liberada, a 

etapa de recebimento e conferência de materiais é interrompida e a etapa de 

acompanhamento e cobrança ao fornecedor é reiniciada. A partir do momento em que a 

montagem e/ou instalação dos materiais é realizada, o fornecedor é notificado, o 

montador/instalador é liberado e dá-se prosseguimento à etapa de recebimento e conferência 

de materiais. 

Em se verificando a conformidade entre materiais apresentados e os dados descritos 

no empenho SIAFI e/ou no empenho SIE, é realizada a atualização do sistema de controle 

interno da Divisão de Patrimônio. A partir disso, o recebimento provisório dos materiais é 

formalizado ao fornecedor, a transportadora é liberada e a etapa de recebimento e conferência 

de materiais é finalizada. Na sequência, será abordada a etapa de certificação de materiais. 

 

Certificação de materiais 

 

A próxima etapa do processo de controle de empenhos é a certificação de materiais. 

Essa etapa é composta pelas seguintes tarefas: abertura de processo eletrônico para 

liquidação de nota fiscal; recepção de nota fiscal no SIE; tramitação do processo ao ente 

responsável pela certificação; certificação presencial de materiais (quando necessário); 

conferência de documentos anexados ao processo eletrônico; e, atualização do sistema de 

controle interno. 

Desta etapa até a etapa de envio da nota fiscal para pagamento, são realizadas 

tramitações de documentos via PEN. Primeiramente, é realizada a abertura de um processo 

eletrônico para liquidação de nota fiscal. São inseridos na capa do processo os dados básicos 

referentes ao fornecedor, à unidade administrativa, ao empenho e à nota fiscal. 

A partir disso, são inseridos os documentos referentes ao DANFE – Documento 

Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e ao empenho SIAFI. O primeiro trâmite do processo 

eletrônico é realizado para a recepção de nota fiscal no SIE. Nesse momento, são cadastrados 
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no SIE todos os dados referentes à nota fiscal emitida pelo fornecedor para os materiais 

empenhados e é realizada a vinculação da nota fiscal ao empenho. 

Após o registro da nota fiscal, é gerado o Relatório Por Conta para a nota fiscal, que 

deverá ser inserido no processo eletrônico em aberto. Esse documento deve ser assinado 

digitalmente antes da tramitação ao ente responsável pela certificação. O processo eletrônico 

é tramitado ao ente responsável pela certificação, que pode ser uma pessoa responsável pela 

unidade de destino dos materiais, a própria unidade de destino dos materiais ou um membro 

de comissão designada para a certificação dos materiais. Quando necessário, pode-se 

realizar a certificação presencial dos materiais. Caso os materiais recebidos de modo 

provisório estejam de acordo com as especificações constantes no empenho SIAFI e/ou no 

empenho SIE no entendimento do ente responsável pela certificação, dá-se o recebimento 

definitivo dos materiais pela Universidade. Os documentos fiscais anexados ao processo 

eletrônico são assinados digitalmente e, a partir desse momento, começa a ser contabilizado 

o período de abrangência da garantia para os materiais, conforme definido no Edital de Pregão 

Eletrônico que deu origem ao empenho. 

O ente responsável pela certificação tramita o processo eletrônico de volta à Divisão 

de Patrimônio para que se possa dar sequência aos trâmites de registro patrimonial. É 

realizada a conferência dos documentos anexados ao processo eletrônico e a atualização do 

sistema de controle interno da Divisão de Patrimônio. Assim, finaliza-se a etapa de certificação 

de materiais. Na sequência, será abordada a etapa de tombamento de bem patrimonial. 

 

Tombamento de bem patrimonial 

 

A próxima etapa do processo de controle de empenhos é o tombamento de bem 

patrimonial. Essa etapa é composta pelas seguintes tarefas: descrição e emplaquetamento 

de materiais; cadastro de bens patrimoniais no SIE; emissão de TR – Termo de 

Responsabilidade Inicial no SIE; tramitação de processo eletrônico ao ente responsável pela 

carga patrimonial para assinatura do Termo; conferência de documentos anexados ao 

processo eletrônico; e, atualização do sistema de controle interno. 

Primeiramente, todos os itens referentes ao empenho recebido definitivamente são 

descritos de forma individual, incluindo características gerais e específicas, de acordo com 

um padrão previamente estabelecido. Por exemplo, características específicas como marca, 

modelo, número de série fazem com que os materiais sejam mais facilmente identificados em 

atividades como o inventário de bens patrimoniais da Universidade. A partir daí, os itens são 

emplaquetados com um número sequencial que os identificará durante toda a sua vida útil. 
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Essas informações são então compiladas em um documento interno da Divisão de Patrimônio, 

que servirá de base para o cadastro de bens patrimoniais no SIE. 

A tarefa de cadastro de bens patrimoniais no SIE se inicia com a criação do 

documento que servirá como base para a emissão do TR. Nesse momento, são cadastradas 

informações básicas para o TR como o número de processo que deu origem à aquisição dos 

materiais, a unidade de origem dos materiais adquiridos, a unidade de destino dos materiais 

adquiridos, os dados gerais a respeito do empenho. 

Logo após, é realizado o cadastro de bens patrimoniais propriamente dito. O primeiro 

passo é vincular o empenho ao documento base do TR no SIE. A partir disso, são cadastradas 

as informações do documento interno da Divisão de Patrimônio criado na tarefa de descrição 

e emplaquetamento dos materiais, adicionando informações como a forma de ingresso, a data 

de validade do ingresso, entre outros. 

Então, passa-se à tarefa de emissão do TR no SIE. O TR é um dos documentos mais 

importantes para o processo de liquidação de notas fiscais, visto que apresenta, de forma 

detalhada dados da unidade de destino, do processo de aquisição dos materiais, das 

características dos materiais adquiridos, dos recursos destinados à aquisição dos materiais, 

do empenho, entre outros. O TR gerado é inserido no processo eletrônico de liquidação de 

notas fiscais em aberto e o processo eletrônico é tramitado ao ente responsável pela carga 

patrimonial dos materiais, que deve ser uma pessoa com cargo de chefia na unidade de 

destino dos materiais. 

O TR deve ser assinado digitalmente pelo ente responsável pela carga patrimonial 

dos materiais e tramitado de volta à Divisão de Patrimônio para finalização dos trâmites de 

registro patrimonial. É realizada a conferência dos documentos anexados ao processo 

eletrônico e a atualização do sistema de controle interno da Divisão de Patrimônio. Assim, 

finaliza-se a etapa de tombamento de bem patrimonial. Na sequência, será abordada a etapa 

de envio da nota fiscal para pagamento. 

 

Envio da nota fiscal para pagamento 

 

A próxima etapa do processo de controle de empenhos é o envio da nota fiscal para 

pagamento. Essa etapa é composta pelas seguintes tarefas: conferência de documentos 

anexados ao processo eletrônico; atualização do sistema de controle interno; e, tramitação do 

processo eletrônico ao DCF – Departamento de Contabilidade e Finanças. 

Nesse momento, é realizada uma última conferência de documentos anexados ao 

processo eletrônico. O sistema de controle interno da Divisão de Patrimônio é atualizado de 

modo que se encerram os trâmites de envio da nota fiscal para pagamento e o processo 
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eletrônico de liquidação de nota fiscal é encaminhado ao DCF. Na sequência, será abordada 

a etapa de entrega de bens patrimoniais à unidade de destino. 

 

Entrega de bens patrimoniais à unidade de destino 

 

A próxima etapa do processo de controle de empenhos é a entrega de bens 

patrimoniais à unidade de destino. Essa etapa é composta pelas seguintes tarefas: separação 

e preparação de bens patrimoniais para entrega em depósito; agendamento de local, data e 

hora para entrega; deslocamento e entrega de bens patrimoniais na unidade de destino; e, 

emissão de TT – Termo de Transferência no Portal do Patrimônio (quando necessário). 

Nesse momento, os bens patrimoniais são separados e preparados para serem 

entregues à unidade de destino. É gerado um documento interno da Divisão de Patrimônio, 

semelhante ao documento gerado na tarefa de descrição e emplaquetamento de materiais 

referente à etapa de tombamento de bem patrimonial. Este documento acompanha os 

materiais durante praticamente toda a etapa de entrega de bens patrimoniais à unidade de 

destino. 

A Divisão de Patrimônio entra em contato com a unidade de destino para 

agendamento de local, data e hora para entrega dos bens patrimoniais, ressaltando a 

importância da presença da pessoa com cargo de chefia ou por esta designada para realizar 

o recebimento dos materiais. A partir daí, é realizado o deslocamento até a unidade de destino 

e entrega. A entrega dos bens é formalizada no momento em que a pessoa responsável pelo 

recebimento na unidade de destino assina o documento interno da Divisão de Patrimônio 

citada anteriormente. 

Nos casos em que os bens devem ser entregues em local diferente da unidade 

informada no empenho SIE, deve ser emitido um TT para o novo local. O documento interno 

da Divisão de Patrimônio assinado no momento do recebimento dos bens na unidade de 

destino dá o devido embasamento para a realização da transferência dos materiais. Na 

sequência, será abordada a etapa de arquivamento de documentos. 

 

Arquivamento de documentos 

 

A última etapa do processo de controle de empenhos é o arquivamento de 

documentos. Todos os documentos referentes ao empenho são arquivados na Divisão do 

Patrimônio em vias físicas e em vias digitais, para fins de auditoria dos procedimentos de 
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aquisição de materiais permanentes por meio de empenhos. Assim, finaliza-se o processo de 

controle de empenhos de material permanente. 

 

Tópico 3.2 - Projetos Com Fundações e Congênere 

  

A Lei nº 8.958/1994 estabeleceu a possibilidade para as instituições de ensino 

superior e demais instituições científicas e tecnológicas de celebrar convênios e 

contratos com fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, 

pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo 

à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução 

desses projetos (Art. 1º, Lei nº 8.958/1994). Já o Decreto nº 8.241/2014 regulamentou 

os procedimentos a serem adotados nas compras pelas fundações, estabelecendo 

metodologias a serem observadas, como pesquisa de mercado prévia à contratação, 

instrumentos convocatórios, seleção pública de fornecedores, contratações diretas, 

dentre outros (KESSELER, 2019). 

 As compras realizadas com recursos públicos pelas fundações de apoio 

são regidas pela Lei n 8.666/1993, que estabelece critérios às contratações públicas, 

e por legislação específica apresentada na Lei nº 8.958/1994 e no Decreto nº 

8.241/2014. Outrossim, as fundações de apoio necessitam prestar contas às 

instituições a que se subordinam e aos Órgãos de controle competentes à fiscalização 

dos recursos públicos, bem como à sociedade como um todo. Assim como os Órgãos 

públicos necessitam oportunizar o máximo de transparência dos seus dispêndios de 

recursos, às fundações de amparo, da mesma forma, possuem a obrigação de 

disponibilizar informações acerca dos atos praticados com os recursos públicos que 

recebem (ao menos é o que a legislação prevê como a Lei Nº 12.527/2011; Decreto 

8.241/2014) (KESSELER, 2019). 

A partir disso, depreende-se que estas fundações devem obedecer aos 

princípios constitucionais de administração pública, quais seja legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37 da Constituição Federal 

de 1988). Estes princípios regem a atuação de todos aqueles que administram 

recursos públicos e são de observância obrigatória. Partindo-se deste pressuposto, 

as fundações de apoio à tecnologia e ciência necessitam realizar suas atividades 
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respeitando a carta magna e colaborando para a correta utilização dos recursos 

públicos que administram e dos quais devem prestar contas (KESSELER, 2019). 

As principais fundações e congênere que a Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) possui convênio são: FATEC (Fundação de Apoio à Tecnologia e 

Ciência), FUNDEP (Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG), FAURGS 

(Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul), FAPERGS 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul) e CNPQ (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).  

Para se ter uma ideia, em 2022, até 13/09 já foram cadastrados 2355 bens 

adquiridos por projetos em Comodato, totalizando R$ 4.791.20,67 reais, e 213 bens 

doados por projetos, totalizando 1.149.484,17 reais. O gráfico a seguir demonstra a 

representatividade de cada fundação nas aquisições de projetos nos últimos 3 anos 

em reais: 

Gráfico 1: Valores das aquisições de permanentes ao ano por fundação. 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

No caso da FATEC, FUNDEP e FAURGS, que gerem recursos de terceiros a 

partir de contratos firmados entre instituições públicas e/ou privadas com a UFSM por 

meio de um projeto elaborado por um docente ou técnico administrativo em educação 

(TAE), os bens permanentes obedecem a um fluxo que chamamos de “entrada única”. 
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Na “entrada única” o procedimento licitatório é realizado pela fundação, e após 

a definição da empresa vencedora, é emitida uma ordem de compra que é diretamente 

encaminhada para a Divisão de Patrimônio ou disponibilizada para acesso em 

plataforma institucional. O recebimento e conferência do material fica sob 

responsabilidade inicial da equipe da DIPAT, que em caso de conformidade física e 

documental, aceita a compra e imediatamente notifica o coordenador do projeto para 

realizar a certificação da nota fiscal e conferência. Ressalta-se que em casos 

eventuais, é autorizado o recebimento de material permanente direto na unidade do 

coordenador solicitante devido às especificidades do bem, como tamanho, ou 

necessidade de instalação. Como por exemplo: móveis sob medida. 

Após a certificação, iniciam-se os procedimentos patrimoniais com a descrição 

detalhada do bem e colagem de plaqueta patrimonial com um número de identificação 

(nos casos em que devido às características do bem é inviável a colagem de uma 

plaqueta, a mesma é reservada e encaminhada ao responsável para controle e 

arquivamento). O próximo passo é cadastrar estas informações no Portal SIE, 

alocando o bem na carga patrimonial indicada pelo coordenador e gerando um Termo 

de Responsabilidade Patrimonial. 

A etapa do pagamento difere-se de fundação para fundação. Com a FATEC, a 

responsabilidade pelo envio da nota fiscal certificada para pagamento e o número de 

patrimônio atribuído ao bem é da DIPAT. Na FAURGS e FUNDEP a responsabilidade 

por autorizar o pagamento é do coordenador do projeto na plataforma institucional 

específica da Fundação, cabendo à Divisão de Patrimônio apenas fornecer as 

informações patrimoniais. 

Por fim, a Divisão de Patrimônio dispõe de uma equipe de entrega que irá fazer 

o encaminhamento dos bens recebidos para as suas unidades de utilização, caso seja 

necessário. 

No caso dos projetos firmados com a FAPERGS e o CNPQ, os coordenadores 

recebem recursos para aquisições necessárias e ficam responsáveis pela compra e 

recebimento/retirada dos bens devendo prestar contas a estes órgãos posteriormente. 

Assim, cabe ao responsável entrar em contato com a Divisão de Patrimônio 

solicitando o trabalho de patrimônio devendo trazer o bem, caso seja possível, ou 

agendando um horário para um funcionário da nossa equipe se dirigir ao local onde o 

bem se encontra e realizar os procedimentos patrimoniais. Anexado a este módulo 
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encontra-se o modelo de memorando com as informações necessárias para abertura 

de uma solicitação de tombamento via PEN-SIE. 

 

3.3 - Outras Formas de Incorporação de Patrimônio 

 

Doações espontâneas: 

 As doações espontâneas para a universidade ocorrem tanto por pessoas 

jurídicas como por pessoas físicas. Trata-se da entrega voluntária e gratuita de bens 

permanentes, sem ônus ou qualquer contrapartida para a UFSM. 

 Atualmente, o Decreto nº 9.764/2019 regulamenta o recebimento de doações 

de bens móveis e de serviços de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos 

órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. Ou seja, as entidades privadas e as pessoas físicas precisam seguir os 

trâmites do referido decreto para efetuarem as suas doações para a universidade. 

 Um dos requisitos para a doação é a publicação de anúncio no site denominado 

“doaçõesgov.br”, no link   https://doacoes.gov.br/login . O doador, com login próprio 

criado no sítio eletrônico do governo federal “gov.br”, gera o anúncio, indicando a 

UFSM como donatária. Assim, após o anúncio, a Divisão de Patrimônio visualizará o 

anúncio e poderá requisitar o bem e partir para a formalização da doação junto ao 

interessado em doar, o doador. Abaixo, seguem prints de um exemplo de postagem 

no doaçõesgov.br. 

 

Passo 1 – Acesso ao sistema: 

 

 

https://doacoes.gov.br/login
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Passo 2 – Identificação do usuário com gov.br: 

 

Passo 3 – Iniciando o anúncio: 
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Passo 4 – Anunciando, página de identificação do doador: 

 

Passo 5 – Anunciando, página de identificação dos itens: 
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Passo 6 – Anunciando, página de identificação do destinatário: 
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Passo 7 – Anunciando, inserindo imagens dos itens a serem doados: 

 

 

Passo 8 – Resumo de anúncio, concordância com os termos e publicação: 
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 Após realizadas essas etapas, o anúncio enviado para autorização de 

publicação é analisado pelo administrador do site (Secretaria Especial 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital) e posteriormente publicado no 

doaçõesgov.br. Quando isso acontece, a Divisão de Patrimônio pode acessar o site e 

requisitar o bem, dando sequência ao trâmite administrativo de recebimento do bem, 

que consiste em abertura de PEN para anexar o Termo de Doação, anúncio e fotos 

do material. 

 Já as doações entre órgãos públicos estão dispensadas da utilização do 

doaçõesgov.br, o que não significa que está vedado o uso. Em verdade, observa-se 

que muitos órgãos utilizam tal ferramenta para publicar alguns itens ociosos. 

 As doações entre órgãos públicos ocorrem com a formalização de Termo de 

Doação, onde os termos são previamente combinados entre as entidades. 

Geralmente ocorre a requisição de bens de uma entidade a outra através de Ofício, 

no qual se apresentam as necessidades e posteriormente ocorre a análise jurídica da 

documentação. 

 Uma das principais Instituições doadoras de bens para Universidade Federal 

de Santa Maria é a Receita Federal do Brasil, que destina parte dos materiais 

apreendidos que, devido as suas finalidades e características, possam auxiliar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. A Divisão de Patrimônio recebe os itens e 

efetua um processo de triagem. Há uma separação entre material permanente e de 

consumo. Estes últimos são encaminhados ao Almoxarifado Central. Após, é feito um 

trabalho de identificação dos bens permanentes, e de suas funções, para posterior 

colocação de patrimônio e cadastro no SIE. A decisão pela destinação dos bens 

doados para os setores da Universidade fica a cargo do Gabinete do Reitor. 

 

Fabricação própria: 

 A fabricação própria de material permanente ocorre na Marcenaria da UFSM. 

As unidades que desejam requisitar o serviço acessam o site da PROINFRA e geram 

a ordem de serviço no sistema OTRS, junto à Marcenaria, que é quem gerencia os 

pedidos e orientará quanto ao que é necessário, em termos de material e viabilidade, 

para que os bens sejam confeccionados de acordo com as necessidades da unidade. 
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Trata-se de alternativa interessante no atual contexto orçamentário com o qual a 

UFSM convive. 

 Com a conclusão dos trabalhos, a Marcenaria comunica a Divisão de 

Patrimônio, que realiza o cadastro e tombamento dos bens, bem como agenda a 

entrega do material junto às unidades que realizar a requisição na Marcenaria. 

 

Levantamento patrimonial: 

 O levantamento patrimonial é uma modalidade de registro de bens dos quais 

não se sabe a exata origem/forma de ingresso, ou para os quais não haja uma melhor 

maneira de cadastro, a exemplo do tombamento de bens que foram divididos e/ou 

alterados significativamente. 

 Para tanto, as unidades podem requisitar o registro de bens que não possuem 

plaquetas (nas condições mencionadas anteriormente) via PEN, processo onde 

apontam a localização dos itens, bem como a unidade que ficará responsável por eles, 

e disponibilizam as informações que tiverem sobre eles. Assim, a Divisão de 

Patrimônio contatará as unidades para agendar o trabalho de plaqueteamento. 

 Mas atenção!! 

 Para bens que tinham registro patrimonial e a plaqueta caiu, o procedimento de 

ajuste nãos e trata de levantamento patrimonial, pois é necessário que se indique qual 

era o registro que constava anteriormente fixado no item, para que possamos 

requisitar novas plaquetas patrimoniais junto ao fornecedor. Se ocorrer um novo 

tombamento por levantamento patrimonial sem se observar o item já existente no 

sistema, acabará se gerando uma duplicidade cadastral, que impactará no controle 

patrimonial, principalmente nos inventários da unidade. 

 

Importações 

Outra forma de ingresso de bens na Instituição é por importação. No caso de 

ser feita com recursos da UFSM, o processo é realizado pelo DEMAPA juntamente ao 

Setor de Importações, que trata de toda a questão do desembaraço aduaneiro. No 

caso de importações via projetos, as fundações, com exceção da FATEC (que 

também se utiliza do Setor de Importações), possuem seus próprios setores de 

importação. Cabe à Divisão de Patrimônio, nestes casos, receber os materiais, ou 

buscá-los no Porto de Rio Grande ou no Aeroporto Internacional de Porto Alegre e 
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realizar o trabalho habitual de patrimônio, com o tombamento dos bens via cadastro 

no SIE com base nos relatórios dos setores de importação, bem como a colagem da 

plaqueta patrimonial. 

 

Itens provenientes de Obras: 

 Por vezes, a universidade contrata a instalação de bens junto à construção de 

uma obra. São exemplos que já ocorreram: bebedores, condicionadores de ar, 

longarinas, entre outros. 

 Nestes casos, o tombamento pode ser requisitado via PEN, anexando-se a 

documentação comprobatória de origem, como os extratos de contratos da obra, 

editais, termos de referência, que podem ser obtidos junto à PROINFRA. 

 Assim que o processo chega à Divisão de Patrimônio, contatamos as unidades 

solicitantes para agendarmos o trabalho de plaquetamento e posterior cadastro no 

sistema.  
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ESCLARECIMENTO SOBRE O LOCAL DE ENTREGA DE MERCADORIAS  

E DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
 
 

A(o) Sr(a). Gerente/Diretor(a) 

Empresa: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI  

 
Santa Maria, 26 de Agosto de 2022. 

 

Pelo presente esclarecemos questões relativas à entrega de mercadorias (materiais  
permanentes), de responsabilidade da Divisão de Patrimônio. Destacamos que devem ser 
seguidas as orientações existentes no Edital que rege o certame licitatório, do qual vossa 

empresa tomou conhecimento e participou. 
Portanto, todo MATERIAL PERMANENTE pertencente à UFSM – Campus de Santa 

Maria deve ser entregue na DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, situada na cidade de Santa Maria. Por 

motivo de força maior, poderá ser indicado outro local de entrega. No entanto, se for este o caso, 
o f luxo de informações deverá obrigatoriamente transitar pela Divisão de Patrimônio, uma vez 
que depende desta divisão a autorização para a entrega em outro local. Salientamos que não 

nos responsabilizamos por acordos realizados entre fornecedores e unidades solicitantes sem o 
prévio consentimento. 

Quanto aos demais Campi da UFSM, que não estão localizadas em Santa Maria, mas 

nas cidades Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul, todo material 
permanente empenhado por essas unidades possui local de entrega específ ico, informado no  
momento do envio do empenho. Desta forma, para os empenhos em anexo, cuja lista segue 

abaixo, o endereço de entrega é o seguinte: 
 

Universidade Federal de Santa Maria 

Prédio 64 A 

Divisão de Patrimônio 

Av. Roraima, 1000 
Bairro Camobi – Santa Maria/RS 
CEP: 97105-900 

 

NÚMERO DO EMPENHO DATA DE EMISSÃO 

2022NE002646 23/08/2022 

 

 

 
OS EMPENHOS REALIZADOS A PARTIR DE 2014 DEVERÃO SER INTEGRALMENTE 

ENTREGUES, NÃO SERÁ MAIS ACEITO A ENTREGA PARCIAL DE NOTAS DE EMPENHO.  

 
A UFSM não aceitará a entrega de materiais permanentes sem a respectiva Nota Fiscal 

de Venda f ísica (impressa) do fornecedor do material que consta no empenho.  A UFSM não 

arcará com os custos de impressão da NF caso o fornecedor não encaminhe a Nota Fiscal f ísica 
com a mercadoria e encaminhe-a por e-mail, por exemplo. 

Nos seguintes dias NÃO haverá expediente na UFSM (dias com suspensão das 

atividades administrativas/feriados): 28/02/2022; 01/03/2022; 02/03/2022; 15/04/2022; 
21/04/2022; 22/04/2022; 16/05/2022; 17/05/2022; 16/06/2022; 17/06/2022; 07/09/2022; 
19/09/2022; 20/09/2022; 12/10/2022; 28/10/2022; 02/11/2022; 14/11/2022; 15/11/2022; 

08/12/2022 e 09/12/2022. 
Convém ressaltar que o horário de atendimento para recebimento de materiais é 

das 08:00 até as 11:30, de segunda a sexta-feira. Não serão abertas exceções para entrega 

fora desse horário. 
 

DAS DEMAIS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 
As demais condições de contratação encontram-se previstas no respectivo Edital 

de Licitação, disponível no seguinte endereço: https://www.ufsm.br/orgaos-



executivos/demapa/licitacoes, que faz parte integrante deste documento, independente de 
transcrição. 

Dúvidas podem ser solucionadas através dos telefones (55) 3220-9610 (prazos, 
empenhos e NF) e (55) 3220-8374 (direção), (55) 3220-8322, (55) 3220-8767, ou através do e-
mail patrimonio@ufsm.br. 

Atenciosamente: 
 

MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA 
SIAPE 3271938 

DIPAT/DEMAPA/UFSM 
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NOTIFICAÇÃO  
VENCIMENTO DE PRAZO DE ENTREGA DE MERCADORIAS 

 
Santa Maria, 23 de setembro de 2022. 

 
A(o) Sr(a). Gerente / Diretor(a) / Representante Legal 
Empresa: XPTO LTDA 

 

Prezado(a), 

 

Com base nas Leis nº 8.666/93, 10.520/2002 e legislações posteriores, a 
Universidade Federal de Santa Maria realizou processo licitatório, no qual essa 
empresa participou sagrando-se vencedora de alguns itens, tendo tomado 
conhecimento e aceitando integralmente as exigências do Edital. 

Entretanto, verificamos que o instrumento contratual - Nota de Empenho 
- abaixo relacionado encontra-se pendente e que o prazo de entrega das 
mercadorias encontra-se expirado. 

 

Nº. DE EMPENHO DATA EMISSÃO 

20XXNEXXXXXX DD/MM/AAAA 

 

Considerando a necessidade na aquisição dos materiais ora empenhados 
e a urgência na utilização dos mesmos, fica essa empresa NOTIFICADA para 
que no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento 
desta carta, solucione a pendência mencionada. 

Lembramos que o não atendimento dos prazos previstos acarretará a 
abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO contra essa empresa, restando 
sujeita à aplicação das sanções administrativas previstas no instrumento 
convocatório, concomitantemente às penalidades estabelecidas em Lei. 

Caso já tenham sido adotadas outras providências em relação aos fatos 
aqui mencionados, ou em caso de dúvidas, solicitamos a gentileza de entrar em 
contato via e-mail patrimonio@ufsm.br.  

Atenciosamente, 

MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA 

SIAPE 3271938 

UFSM/DEMAPA/DIPAT 

mailto:dipat.ufsm@gmail.com
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Santa Maria, 23 de setembro de 2022. 

 

Memorando XX/2022 – DIPAT/DEMAPA/UFSM 

À Central de Aquisições 

Assunto: Solicitação de Abertura de Processo Administrativo contra o fornecedor 

XPTO LTDA 

 

Ao cumprimentá-los, viemos solicitar abertura de processo administrativo contra 

a empresa XPTO LTDA, por inadimplemento contratual. A empresa não entregou os 

materiais referentes aos seguintes empenhos: 

 

Empenho Data envio Prazo de entrega Cobrança em 

20XXNEXXXXXX DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 

 

A documentação comprobatória do envio, cobranças e eventuais negociações 

encontram-se anexas. 

Atenciosamente, 

 

Matheus Miller de Campos Viana 

Assistente em Administração 

SIAPE 3271938 
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6 Despacho - Tramitação
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21/09/2022 17:10

7 Despacho - Tramitação
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12:42

8 Despacho - Inclusão
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12:44

10 Despacho - Tramitação

ARI ALOISIO JUSTEN JUNIOR - 23/09/2022
08:56

11 Despacho - Inclusão

Consulta Simples Nacional OFFICE DO BRASIL
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.pdf

12 Consulta consolidada de pessoa jurídica (004)





Nota fiscal (052.22)
Descrição Nome do arquivo

NF 20381.pdf1
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.106607/2022-69
Processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais
052.22 - Despesa

NormalNUP:

Assinaturas

MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA (Assistente em Administração)
01.18.02.00.0.0 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - DIPAT

21/09/2022 17:09:40

Código Verificador: 1883938

Código CRC: a9f0c9b

Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html



Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 11:01
        ***.341.000-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA REAL - (R$)

2022 NE 2646

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 169875 8100000000 449052 153603 MUENSG0100N

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

23/08/2022 Ordinário 23081.053986/2022-87 0,0000 660,00

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE

SIE 7792/2022 FRETE CIF, CONTA 237 AG 26883 CC 7635-0 DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
PREVENTIVA. CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O
DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

PATRIMÔNIO

15316405001122022 - UASG Minuta: 153164

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Favorecido

Endereço

VICENTE SOARES DA COSTA 132       A JARDIM PRIMAVERA

CEP

02755-000

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

11 3932 3186

CNPJ

95.591.764/0001-05

CEP

97105-900

Endereço

AVENIDA RORAIMA,1000-CID.UNIVERS.REITORIA - 6 ANDAR SALA 609

Município

SANTA MARIA

UF

RS

Telefone

3220-8252

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

25/08/2022 08:54:59
Operação
Alteração



Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 11:01
        ***.341.000-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660,00

Total da Lista

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS

001 660,00Item compra: 00013 - Bebedouro água para garrafão, tipo coluna,
elétrico, com gabinete em inox,  ca pacidade de acomodar garrafão de
20 litros. Com duas torneiras, sendo uma para   água gelada e outra para
natural. Capacidade de armazenamento de 2 litros de  água  gelada.
Possuir termostato para controle de temperatura. Baixo consumo de
energia.  Tensão de 220 V. Capacidade de fornecimento de água gelada
de no mínimo 0,9  litros/h conforme certificado de avaliação da
conformidade emitido  por organismo de  certificação de produtos
acreditado pela CGCRE. Marca de re ferência: IBBL e Karina.  Garantia
mínima de 12 meses a contar da entrega. Apr esentar na proposta a
marca,  modelo do produto e certificado de conformidade emitido por
organismo de  certificação de produtos acreditado pela CGCRE.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/08/2022 Inclusão 1,00000 660,0000 660,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ISABEL BOHRER SCHERER

***.739.340-**

25/08/2022 08:54:59

Gestor Financeiro

NELSON ORTIZ BITENCOURT

***.156.500-**

24/08/2022 17:15:56

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

25/08/2022 08:54:59
Operação
Alteração



21/09/2022

MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA - 21/09/2022 15:09

Data:

Hora: 15:09

IP: 192.168.152.36

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

NUP: 23081.106607/2022-69
Processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais

DESPACHO - TRAMITAÇÃO

3Ordem:

TRAMITAÇÃO

Origem
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - DIPAT

Destino
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - DIPAT

Data de envio
21/09/2022 15.09.43

Para cadastrar recepção de Nota Fiscal no SIE.

21 de Setembro de 2022
MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA

3271938
01.18.02.00.0.0 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - DIPAT

Página 1 de 1Autenticação: F235.422B.C9AB.B469.D604.4E4E.89D7.1C9F consulte em <http://www.ufsm.br/autenticacao>



21/09/2022

NILMAR SANDRO KESSELER - 21/09/2022 16:55

Data:

Hora: 16:55

IP: 192.168.152.36

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

NUP: 23081.106607/2022-69
Processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais

DESPACHO - INCLUSÃO

4Ordem:

Ordem Tipo Documental
ARQUIVOS REFERENCIADOS

Status Conferência Responsável
5 Gerado

eletronicamente
<Não informado>Relatório de pagamento parcial

de empenho (POR CONTA)
(052.22) (Por Conta
2022NE002646.pdf)

Sem autenticação

21 de Setembro de 2022
NILMAR SANDRO KESSELER

1273664
Chefe de Seção

01.18.02.01.0.0 - SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA - SRTB

Página 1 de 1Autenticação: D37B.8852.26D7.969F.46AA.C045.1521.3104 consulte em <http://www.ufsm.br/autenticacao>



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

2.3.9.63 Relatório Pagamentos de Empenhos Por Conta

Data: 21/09/2022
Hora:15:18

Do:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇASAo:

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Encaminhamos os documentos de despesa, liquidação e pagamento, relativos ao empenho com as 
características abaixo:

FAVORECIDO: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 11094173000132

BANCO: 237 AGÊNCIA: 26883 CONTA: 7635-0
TIPO: Nota Fiscal

Nº NOTA: 20381 1

PROCESSO: 23081.053986/2022-87 CONTRATO Nº: 000584/2022Nº Doc. Recepção: 23081.106607/2022-69

Finalidade:

Nr. Empenho Nr. SIAFI Vl. EmpenhoQtde. Obs. Empenho

007792/2022 Entrega na sala 5125-prédio 44 - CCR2646 660,001

VALOR (S) NF(S) : 660,00

SANTA MARIA, 21/09/2022

CARIMBO E ASSINATURA

Página: 1



Relatório de pagamento parcial de empenho
(POR CONTA) (052.22)

Descrição Nome do arquivo

Por Conta 2022NE002646.pdf5
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.106607/2022-69
Processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais
052.22 - Despesa

NormalNUP:

Assinaturas

NILMAR SANDRO KESSELER (Contador)
01.18.02.01.0.0 - SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA - SRTB

21/09/2022 16:56:00

Código Verificador: 1885628

Código CRC: 70a960

Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html



21/09/2022

NILMAR SANDRO KESSELER - 21/09/2022 16:58

Data:

Hora: 16:58

IP: 192.168.152.36

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

NUP: 23081.106607/2022-69
Processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais

DESPACHO - TRAMITAÇÃO

6Ordem:

TRAMITAÇÃO

Origem
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - DIPAT

Destino
MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA

Data de envio
21/09/2022 16.58.10

Para certificação da nota fiscal nº 20381 (assinatura digital do documento nº 1 da listagem).

21 de Setembro de 2022
NILMAR SANDRO KESSELER

1273664
Chefe de Seção

01.18.02.01.0.0 - SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA - SRTB

Página 1 de 1Autenticação: 8F7F.4B09.9CD8.6CF5.638E.A53F.BA2C.3416 consulte em <http://www.ufsm.br/autenticacao>



21/09/2022

MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA - 21/09/2022 17:10

Data:

Hora: 17:10

IP: 192.168.152.36

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

NUP: 23081.106607/2022-69
Processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais

DESPACHO - TRAMITAÇÃO

7Ordem:

TRAMITAÇÃO

Origem
MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA

Destino
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - DIPAT

Data de envio
21/09/2022 17.10.42

Certifico que os materiais/bens/serviços especificados nos documentos fiscais foram recebidos/realizados
integralmente.

21 de Setembro de 2022
MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA

3271938
01.18.02.00.0.0 - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - DIPAT

Página 1 de 1Autenticação: 2FAC.3CBD.CAA5.FA8B.20AC.F8E7.7B12.B359 consulte em <http://www.ufsm.br/autenticacao>



22/09/2022

NILMAR SANDRO KESSELER - 22/09/2022 12:42

Data:

Hora: 12:42

IP: 192.168.152.36

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

NUP: 23081.106607/2022-69
Processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais

DESPACHO - INCLUSÃO

8Ordem:

Ordem Tipo Documental
ARQUIVOS REFERENCIADOS

Status Conferência Responsável
9 Gerado

eletronicamente
<Não informado>Termo de responsabilidade

patrimonial (034.01) (TR 001211-
2022.pdf)

Sem autenticação

22 de Setembro de 2022
NILMAR SANDRO KESSELER

1273664
Chefe de Seção

01.18.02.01.0.0 - SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA - SRTB

Página 1 de 1Autenticação: B2B8.8CF5.E4DD.7A5A.000C.72FC.6EBB.FE6F consulte em <http://www.ufsm.br/autenticacao>



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

12:29
22/09/2022Data:

Hora:5.2.3.02.02 Documentos Patrimoniais

Termo de Responsabilidade Inicial

Unidade Origem.:
Termo: 001211/2022

Unidade Destino.:

Motivo: Responsabilidade
01.18.02.01.0.0 - SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA 0 - 
01.18.02.01.0.0 - SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA 1273664 - NILMAR SANDRO KESSELER

Processo: 23081.053986/2022-87

Item Registro Plaquetável Descrição do Bem
Valor

Data 
Aquisição

Forma de Ingresso

1 311435 660,00S BEBEDOURO, MARCA: KARINA, MODELO: K20, TIPO GARRAFÃO, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA 
120W, FREQUÊNCIA 60HZ, COR BRANCA, COM GARANTIA DE 01(UM) ANO.

N/S: 0396284

21/09/2022Compra

Total : 660,00

EMPENHO: 002646/2022EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32
CERTIFICADO POR: MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA              SIAPE: 3271938

EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32
CERTIFICADO POR: MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA              SIAPE: 3271938
CERTIFICADO EM: 21/09/2022

EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32
CERTIFICADO POR: MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA              SIAPE: 3271938
CERTIFICADO EM: 21/09/2022
UNIDADE SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA   -   03.37.00

EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32
CERTIFICADO POR: MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA              SIAPE: 3271938
CERTIFICADO EM: 21/09/2022
UNIDADE SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA   -   03.37.00
ENTREGUE EM: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
EMPENHO DESTINADO ORIGINALMENTE PARA A UNIDADE SOLICITANTE MENCIONADA, CONTUDO O TERMO FOI GERADO PARA A SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32
CERTIFICADO POR: MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA              SIAPE: 3271938
CERTIFICADO EM: 21/09/2022
UNIDADE SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA   -   03.37.00
ENTREGUE EM: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
EMPENHO DESTINADO ORIGINALMENTE PARA A UNIDADE SOLICITANTE MENCIONADA, CONTUDO O TERMO FOI GERADO PARA A SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 
PARA FINS DE DEVIDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL. OS BENS SERÃO DEVIDAMENTE TRANSFERIDOS À UNIDADE SOLICITANTE.

Recebi da DIVISÃO DE PATRIMÔNIO/DEMAPA o material relacionado neste termo, no valor indicado, incorporado ao acervo patrimonial da Instituição, com lotação nesta Recebi da DIVISÃO DE PATRIMÔNIO/DEMAPA o material relacionado neste termo, no valor indicado, incorporado ao acervo patrimonial da Instituição, com lotação nesta 
unidade sob cuja guarda, uso, administração e responsabilidade permanecerá de acordo com o artigo 87 do decreto-lei nº 200 de 25/02/67 e legislação complementar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NILMAR SANDRO KESSELER

1273664
 
 

 

Total Página : 660,00

Total Acumulado : 660,00

Página: 1



Termo de responsabilidade patrimonial
(034.01)

Descrição Nome do arquivo

TR 001211-2022.pdf9
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.106607/2022-69
Processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais
052.22 - Despesa

NormalNUP:

Assinaturas

NILMAR SANDRO KESSELER (Contador)
01.18.02.01.0.0 - SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA - SRTB

22/09/2022 12:42:23

Código Verificador: 1891194

Código CRC: d04a29f0

Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html



22/09/2022

NILMAR SANDRO KESSELER - 22/09/2022 12:44

Data:

Hora: 12:44

IP: 192.168.152.36

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

NUP: 23081.106607/2022-69
Processo de liquidação e pagamento de documentos fiscais

DESPACHO - TRAMITAÇÃO

10Ordem:

TRAMITAÇÃO

Origem
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - DIPAT

Destino
SEÇÃO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS - SRP

Data de envio
22/09/2022 12.44.08

Para pagamento.

22 de Setembro de 2022
NILMAR SANDRO KESSELER

1273664
Chefe de Seção

01.18.02.01.0.0 - SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA - SRTB

Página 1 de 1Autenticação: 1F7D.2849.F1FC.06FE.6326.D378.67AE.F52C consulte em <http://www.ufsm.br/autenticacao>



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

2.3.9.63 Relatório Pagamentos de Empenhos Por Conta

Data: 21/09/2022
Hora:15:18

Do:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇASAo:

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Encaminhamos os documentos de despesa, liquidação e pagamento, relativos ao empenho com as 
características abaixo:

FAVORECIDO: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 11094173000132

BANCO: 237 AGÊNCIA: 26883 CONTA: 7635-0
TIPO: Nota Fiscal

Nº NOTA: 20381 1

PROCESSO: 23081.053986/2022-87 CONTRATO Nº: 000584/2022Nº Doc. Recepção: 23081.106607/2022-69

Finalidade:

Nr. Empenho Nr. SIAFI Vl. EmpenhoQtde. Obs. Empenho

007792/2022 Entrega na sala 5125-prédio 44 - CCR2646 660,001

VALOR (S) NF(S) : 660,00

SANTA MARIA, 21/09/2022

CARIMBO E ASSINATURA

Página: 1



Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 11:01
        ***.341.000-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA REAL - (R$)

2022 NE 2646

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 169875 8100000000 449052 153603 MUENSG0100N

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

23/08/2022 Ordinário 23081.053986/2022-87 0,0000 660,00

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE

SIE 7792/2022 FRETE CIF, CONTA 237 AG 26883 CC 7635-0 DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
PREVENTIVA. CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O
DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

PATRIMÔNIO

15316405001122022 - UASG Minuta: 153164

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Favorecido

Endereço

VICENTE SOARES DA COSTA 132       A JARDIM PRIMAVERA

CEP

02755-000

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

11 3932 3186

CNPJ

95.591.764/0001-05

CEP

97105-900

Endereço

AVENIDA RORAIMA,1000-CID.UNIVERS.REITORIA - 6 ANDAR SALA 609

Município

SANTA MARIA

UF

RS

Telefone

3220-8252

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

25/08/2022 08:54:59
Operação
Alteração



Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 11:01
        ***.341.000-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 660,00

Total da Lista

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS

001 660,00Item compra: 00013 - Bebedouro água para garrafão, tipo coluna,
elétrico, com gabinete em inox,  ca pacidade de acomodar garrafão de
20 litros. Com duas torneiras, sendo uma para   água gelada e outra para
natural. Capacidade de armazenamento de 2 litros de  água  gelada.
Possuir termostato para controle de temperatura. Baixo consumo de
energia.  Tensão de 220 V. Capacidade de fornecimento de água gelada
de no mínimo 0,9  litros/h conforme certificado de avaliação da
conformidade emitido  por organismo de  certificação de produtos
acreditado pela CGCRE. Marca de re ferência: IBBL e Karina.  Garantia
mínima de 12 meses a contar da entrega. Apr esentar na proposta a
marca,  modelo do produto e certificado de conformidade emitido por
organismo de  certificação de produtos acreditado pela CGCRE.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/08/2022 Inclusão 1,00000 660,0000 660,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ISABEL BOHRER SCHERER

***.739.340-**

25/08/2022 08:54:59

Gestor Financeiro

NELSON ORTIZ BITENCOURT

***.156.500-**

24/08/2022 17:15:56

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

25/08/2022 08:54:59
Operação
Alteração



23/09/2022Data:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

2.3.9.36 - Nota de Empenho SIE Hora 13:50

Número Empenho Interno: 007792/2022Número Empenho Siafi: 2646

Data SIAFI: 23/08/2022 Data Criação no SIE: 19/08/2022

Unidade Gestora:

Evento:

Ug/Gestão Emitente:

Favorecido:
Observ./Finalidade: Bebedouro

Empenho  Original:
Situação Atual: Análise direta SIAFI

Unidade Solicitante:

Ano Orçamento: 2022

Almoxarifado: Almoxarifado Central
Unidade de Entrega: DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA
Endereço: AVENIDA RORAIMA
Complemento: PRÉDIO 44, SALA 5125

Número: 1000
97105900Cep:
RSSanta MariaMunicipio: Uf:

153164/15238
Gestão (Origem): 15238 / Universidade Federal de Santa Maria

Fonte de Recurso: 8100.0 Recursos Ordinários

CNPJ: 95.591.764/0001-051 - Empenho

153603 - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS

01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

11094173000132 - OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

Nota de Crédito:

Nome Contato: Maria José Kuschick Fone Contato: 3220-8257 Email Contato:mkuschick@gmail.com

Gestora Vinculada: 153603 - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS

169875.MUENSG0100N
P.T. Resumido:Esfera: Nat. Despesa:Fonte Recurso:

8100
Compl. Fonte:

0 4.4.9.0.52.001
Tipo: Modalidade Licitação:

Amparo: 126- Art. 1, LEI N. 10.520/2002
Inciso:

Municipio Beneficiado: UF Beneficiada:
Pgto Contra Entrega:

Valor:

660,00

_________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Banco: Agência: 26883
Conta Corrente: 7635-0
Endereço: dos Rodrigues

Complemento:

Número: 173

Bairro: Vila Carbone

Municipio: São Paulo Uf: SP Cep: 02750000

Processo: 23081.053986/2022-87 Número Modalidade:

05 - Pregão

112
Tipo do Contrato: Registro de Preço Gerado   /   Número.:000584/2022

Email:

Fone Comercial: (11)39323186 FAX: Celular:

1 - Ordinário

Observação: Entrega na sala 5125-prédio 44 - CCR

237 - BANCO BRADESCO S.A.

___________

Item: Quantidade:
Valor 

Unitário:
Valor
Total:

Sequência
Processo:Natureza: Modelo Embalagem CapacidadeMarca:

1 1,0013 660,00 660,004.4.9.0.52.34 KARINA 0

Descrição do Item:

Bebedouro água para garrafão, tipo coluna, elétrico, com gabinete em inox, capacidade de acomodar garrafão de 20 litros. Com duas 
torneiras, sendo uma para água gelada e outra para natural. Capacidade de armazenamento de 2 litros de água gelada. Possuir termostato 
para controle de temperatura. Baixo consumo de energia. Tensão de 220 V. Capacidade de fornecimento de água gelada de no mínimo 0,9 
litros/h conforme certif icado de avaliação da conformidade emitido por organismo de certif icação de produtos acreditado pela CGCRE. Marca 
de referência: IBBL e Karina. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca, modelo do produto e 
certif icado de conformidade emitido por organismo de certif icação de produtos acreditado pela CGCRE.

Código Reduzido: 234778 Unidade de Medida: Unidade

>> Valor do Empenho: 660,00

Empenho: Evento do Empenho: Valor Empenho:

Página: 1



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

13:51
23/09/2022Data:

Hora:5.2.3.02.02 Documentos Patrimoniais

Termo de Responsabilidade Inicial

Unidade Origem.:
Termo: 001211/2022

Unidade Destino.:

Motivo: Responsabilidade
01.18.02.01.0.0 - SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA 0 - 
01.18.02.01.0.0 - SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA 1273664 - NILMAR SANDRO KESSELER

Processo: 23081.053986/2022-87

Item Registro Plaquetável Descrição do Bem
Valor

Data 
Aquisição

Forma de Ingresso

1 311435 660,00S BEBEDOURO, MARCA: KARINA, MODELO: K20, TIPO GARRAFÃO, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA 
120W, FREQUÊNCIA 60HZ, COR BRANCA, COM GARANTIA DE 01(UM) ANO.

N/S: 0396284

21/09/2022Compra

Total : 660,00

EMPENHO: 002646/2022EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32
CERTIFICADO POR: MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA              SIAPE: 3271938

EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32
CERTIFICADO POR: MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA              SIAPE: 3271938
CERTIFICADO EM: 21/09/2022

EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32
CERTIFICADO POR: MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA              SIAPE: 3271938
CERTIFICADO EM: 21/09/2022
UNIDADE SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA   -   03.37.00

EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32
CERTIFICADO POR: MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA              SIAPE: 3271938
CERTIFICADO EM: 21/09/2022
UNIDADE SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA   -   03.37.00
ENTREGUE EM: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
EMPENHO DESTINADO ORIGINALMENTE PARA A UNIDADE SOLICITANTE MENCIONADA, CONTUDO O TERMO FOI GERADO PARA A SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

EMPENHO: 002646/2022
NOTA FISCAL: 20381 DE 13/09/2022
FORNECEDOR: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 11.094.173/0001-32
CERTIFICADO POR: MATHEUS MILLER DE CAMPOS VIANA              SIAPE: 3271938
CERTIFICADO EM: 21/09/2022
UNIDADE SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA   -   03.37.00
ENTREGUE EM: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
EMPENHO DESTINADO ORIGINALMENTE PARA A UNIDADE SOLICITANTE MENCIONADA, CONTUDO O TERMO FOI GERADO PARA A SEÇÃO DE REGISTRO, TOMBAMENTO E BAIXA DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 
PARA FINS DE DEVIDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL. OS BENS SERÃO DEVIDAMENTE TRANSFERIDOS À UNIDADE SOLICITANTE.

Recebi da DIVISÃO DE PATRIMÔNIO/DEMAPA o material relacionado neste termo, no valor indicado, incorporado ao acervo patrimonial da Instituição, com lotação nesta Recebi da DIVISÃO DE PATRIMÔNIO/DEMAPA o material relacionado neste termo, no valor indicado, incorporado ao acervo patrimonial da Instituição, com lotação nesta 
unidade sob cuja guarda, uso, administração e responsabilidade permanecerá de acordo com o artigo 87 do decreto-lei nº 200 de 25/02/67 e legislação complementar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NILMAR SANDRO KESSELER

1273664
 
 

 

Total Página : 660,00

Total Acumulado : 660,00

Página: 1



Divisão de Patrimônio

Página inicial do Portal de Documentos da UFSM



Divisão de Patrimônio

Criando novo processo
Clicar para

avançar



Divisão de Patrimônio

Página inicial da criação de processos



Divisão de Patrimônio

Preenchimento de dados básicos

Clicar para
avançar

Preencher: tipo
documental,

interessados,
autores, descrição



Divisão de Patrimônio

Página inicial de inserção de documentos



Divisão de Patrimônio

Inserção da nota fiscal

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Inserção da nota fiscal

Dados de preenchimento
padrão

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Inserção da nota fiscal

Dados a serem
preenchidos caso a nota

fiscal tenha sido
entregue em via física e

digitalizada para ser
anexada ao PEN

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Página inicial de inserção de documentos



Divisão de Patrimônio

Inserção do empenho SIAFI

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Inserção do empenho SIAFI

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Página inicial de inserção de documentos

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Salvando novo processo



Divisão de Patrimônio

Tramitando o processo criado

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Envio do processo ao Patrimônio para recepção
de nota fiscal

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Processo tramitado



Divisão de Patrimônio
Caixa Postal no SIE

Clicar para avançar



Divisão de Patrimônio
Tela inicial de recepção de nota fiscal

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Criando novo documento

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Buscando dados de empenho

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Dados de empenho preenchidos



Divisão de Patrimônio
Preenchimento de dados referentes à nota fiscal

Clicar para avançar

Preencher: tipo de
nota de recebimento,
número, série, data

emissão



Divisão de Patrimônio
Recepção de itens referentes à nota fiscal

Clicar para
avançar

Logo após, clicar no
botão Imprimir para

gerar o Relatório
Por Conta



Divisão de Patrimônio
Relatório Por Conta gerado para a nota fiscal

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Geração de arquivo PDF para o Relatório Por Conta

Clicar para avançar

Logo após, definir pasta onde será salvo o arquivo PDF



Divisão de Patrimônio
Tramitando o documento criado

Clicar para avançar



Divisão de Patrimônio
Tramitando o documento criado

Trâmite em branco,
Despacho deve ser preenchido



Divisão de Patrimônio
Tramitando o documento criado

Clicar para avançar



Divisão de Patrimônio
Tramitando o documento criado



Divisão de Patrimônio
Tramitando o documento criado



Divisão de Patrimônio

Processo tramitado



Divisão de Patrimônio

Inserindo documentos

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Página inicial de inserção de documentos



Divisão de Patrimônio

Inserção do Por Conta

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Inserção do Por Conta

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Salvando o processo

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Assinando o Por Conta



Divisão de Patrimônio

Clicar para
avançar

Assinando o Por Conta



Divisão de Patrimônio

Verificar se a
assinatura foi

registrada

Clicar para
avançar

Tramitando o processo



Divisão de Patrimônio

Tramitando o processo

Trâmite em branco
Próximo passo: Encaminhar

para assinatura



Divisão de Patrimônio

Tramitando o processo

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Processo tramitado



Divisão de Patrimônio
Assinando a nota fiscal

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Assinando a nota fiscal



Divisão de Patrimônio
Assinando a nota fiscal

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Verificar se a
assinatura foi

registrada

Clicar para
avançar

Assinando a nota fiscal



Divisão de Patrimônio

Trâmite em branco
Próximo passo: Certificar e

enviar para registro patrimonial

Tramitando o processo



Divisão de Patrimônio

Clicar para
avançar

Tramitando o processo



Divisão de Patrimônio

Processo tramitado



Divisão de Patrimônio

Criando o Termo de Responsabilidade
Inicial - TR

Clicar para
avançar Logo após, clicar para

buscar o processo de
aquisição de

materiais

Funcionalidade 5.2.1.2 do SIE



Divisão de Patrimônio

Criando o TR

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Criando o TR

Selecionar Termo de
Responsabilidade

Inicial



Divisão de Patrimônio

Clicar para
avançar

Criando o TR



Divisão de Patrimônio

Criando o TR

Informar código ou
nome da Unidade 



Divisão de Patrimônio

Criando o TR

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Criando o TR

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Criando o TR

Informar código ou
nome da Unidade 



Divisão de Patrimônio

Criando o TR

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Criando o TR

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Criando o TR

Dados gerais
do TR a serem
preenchidos



Divisão de Patrimônio

Criando o TR

Dados gerais do
TR preenchidos

Clicar para
avançar

Logo após, clicar
para avançar



Divisão de Patrimônio

TR criado

Número do
TR criado



Divisão de Patrimônio

Cadastrando bem patrimonial
Clicar para

avançar

Funcionalidade 5.2.1.2 do SIE



Divisão de Patrimônio

Cadastrando bem patrimonial
Clicar para

avançar



Divisão de Patrimônio

Cadastrando bem patrimonial

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Cadastrando bem patrimonial

Dados preenchidos
automaticamente

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Cadastrando bem patrimonial

Informar código ou
nome da Unidade 



Divisão de Patrimônio

Cadastrando bem patrimonial

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Cadastrando bem patrimonial

Preencher: número de
registro, data de validade

de ingresso, tipo de
documento de ingresso,

descrição de bem
patrimonial,

características, tipo de
bem, bem plaquetável



Divisão de Patrimônio

Cadastrando bem patrimonial

Dados preenchidos

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Cadastrando bem patrimonial

Clicar para
avançar

Preencher o número
do TR criado

Logo após, clicar
para avançar



Divisão de Patrimônio

Bem patrimonial cadastrado



Divisão de Patrimônio

Emitindo o TR

Preencher o número
do TR criado

Funcionalidade 5.2.3.02.02 do SIE



Divisão de Patrimônio

Emitindo o TR

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

TR emitidoClicar para avançar



Divisão de Patrimônio

Geração de arquivo PDF para o TR

Logo após, definir pasta onde será salvo o arquivo PDF

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Inserindo documentos

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Página inicial de inserção de documentos



Divisão de Patrimônio

Clicar para
avançar

Inserção do TR



Divisão de Patrimônio
Inserção do TR

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Salvando o processo

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Assinando o TR



Divisão de Patrimônio
Assinando o TR

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio

Verificar se a
assinatura foi

registrada

Clicar para
avançar

Tramitando o processo



Divisão de Patrimônio

Trâmite em branco
Próximo passo: Encaminhar

para o DCF

Tramitando o processo



Divisão de Patrimônio

Tramitando o processo

Clicar para
avançar



Divisão de Patrimônio
Processo tramitado



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

                      CENTRO x 
DEPARTAMENTO x 

 

Santa Maria, XX de XXXX de 2022. 

 

Memorando nº x/2022 – Departamento x 

Para: Divisão de Patrimônio 

Assunto: Solicitação de tombamento de bens 

 

  

Prezados, 

Solicitamos o registro patrimonial dos bens descritos abaixo para o 

(Departamento/Unidade xxxxxxx com carga patrimonial de nº xx.xx.xx.xx.x.x), 

que fica no prédio x, do Centro x. Os equipamentos foram adquiridos por 

meio do projeto “x”, coordenado por x, sob o número x na Fundação x. Os 

bens ficarão na sala x. A nota fiscal da compra está em anexo. 

Contato para agendamento da colagem de plaqueta: Nome: xxxxx 

Telefone: x e e-mail: x 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

                    ____________________________             ____________________________ 

               Coordenador do projeto            Chefe da Carga Patrimonial 

 

 

Relação de Bens 

NF/FAT. Especificação Vl. Unit. 
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TÓPICO 1.4 – CONTROLE PATRIMONIAL 

 

Controle patrimonial consiste em gestão dos bens permanentes com eficiência, 

zelo, compromisso e ética, ética, com aperfeiçoamento de processos, de forma a 

preservar o patrimônio público e otimizar a aplicação dos recursos. Compõe-se de um 

conjunto de ferramentas que permitem saber quantos, onde, com quem, para onde e 

com autorização de quem, bens permanentes cada unidade e a UFSM como um todo 

utilizam no desenvolvimento de suas atividades fins e meio, para realização do tripé 

ensino-pesquisa-extensão. 

Atualmente, o Portal Patrimônio fornece algumas ferramentas de controle 

patrimonial, que serão detalhadas ao longo do Curso. A seguir, abordaremos alguns 

conceitos e ferramentas de controle patrimonial. 

   

Carga patrimonial 

A carga patrimonial de uma unidade representa a totalidade de itens de material 

permanentes constantes sob a responsabilidade de determinada unidade. Trata-se de 

um conceito estanque, visto que é abrangente, porém a carga patrimonial pode ser 

extremamente volátil, visto que sofre alterações quantitativas a cada ingresso ou saída 

de materiais. Estas variações ocorrem a cada nova aquisição de material, pelas 

transferências de uma unidade à outra, ou pelos recolhimentos de material inservível 

que ocorrem. 

Vale ressaltar que a carga patrimonial representa a situação atual de 

determinada unidade em determinada data. Nãos e confundo, pois, com o conceito 

de inventário patrimonial, que se refere ao quantitativo de bens de determinada data 

base que precisam ser inventariados, mas que não reflete nenhuma das alterações 

quantitativas que possam ter ocorrido após a data base para a qual o inventário é 

gerado. 

Para os chefes de unidade e agentes patrimoniais acessaram sua carga 

patrimonial, devem acessar o Portal Patrimônio, link https://portal.ufsm.br/patrimonio , 

e acessar a funcionalidade “Consultar carga”, conforme imagem: 

 

 

 

https://portal.ufsm.br/patrimonio


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

 
 

2 

 

Funcionalidade Consulta Carga: 

 

 

 

Após acessar a funcionalidade, o chefe ou agente patrimonial terá acesso a 

todos os itens atuais da carga patrimonial, podendo realizar consultas por número de 

registro patrimonial e pela descrição dos itens. Lembrando que essa funcionalidade 

serve para se visualizar a carga patrimonial da sua unidade, exclusivamente. 

Caso se desejo enxergar os bens de toda a UFSM, é possível ao se selecionar 

a opção “fora de carga”, como demonstrado na imagem que segue: 

 

Consulta carga – itens não pertencentes à carga da unidade: 
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 Assim, caso se deseje saber quantos itens de determinada denominação, por 

exemplo “exaustor”, bastará digitar no campo “descrição, que serão elencados todos 

os exaustores cadastrados na UFSM. Uma dica é sempre realizar o filtro selecionando 

o tipo de busca “características”, pois buscará a informação detalhada no cadastro do 

bem, bem como selecionar a situação “em uso”, pois apresentará os bens não 

baixados no sistema. Ou seja, qualquer cadastro que contiver a palavra “exaustor” e 

que estiver em uso, no exemplo, aparecerá como resultado. 

 Essa ferramenta é muito útil quando na unidade há bens que não pertencem à 

carga da unidade e se deseja saber a qual unidade está vinculado. Com isso, é 

possível se solicitar a transferência do bem, ajustando-se a carga, o mesmo se fazer 

a devolução para a unidade onde está lotado, caso seja de interesse. 

 

Responsabilidade dos chefes 

A responsabilidade patrimonial tem seus primórdios no próprio Estatuto do 

Servidor Federal (Lei nº 8.112/1990), ao trazer em seu Art. 3º que “ Cargo público é o 

conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que 

devem ser cometidas a um servidor” e também no seu Capítulo IV, Artigos 121 a 126-

A, que basicamente estatui as responsabilidades administrativa, civil e penal no 

exercício regular do cargo público, seja por ação ou por omissão. 

Em consonância ao Estatuto e visando normatizar os procedimentos 

administrativos relativos ao controle patrimonial, a Resolução nº 16/1996 – UFSM traz 

em seus Art.s 53 a 57 

A responsabilidade para com os bens patrimoniais, dos quais destacamos os dois 

primeiros artigos, in verbis: 

Art. 53 – Ao servidor que assumir cargo de direção ou chefia será, obrigatoriamente, 

imputada responsabilidade pela guarda, uso e zelo dos bens patrimoniais, arrolados 

no inventário da Subunidade que dirigir; 

e 

Art. 54 -  Todo o servidor será responsável pelos bens patrimoniais que lhe forem 

confiados para o exercício das duas atividades funcionais. 

 

 Da leitura conjunta da Lei nº 8.112/1990 e da Resolução nº 16/1990 fica claro 

que TODO O SERVIDOR empossado em cargo público é responsável pelos bens 
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públicos, principalmente os de seu uso direto. Não é somente o cargo de chefia que 

atribui responsabilidade com o patrimônio. Todos respondem, por omissão ou ação, 

por dolo ou culpa, administrativa, civil e penalmente, no limite do que lhe couber em 

relação aos atos praticados ou negligenciados. 

 Ao chefe atribui-se de forma direta a responsabilidade pelos bens da unidade, 

como forma de se ter um gestor imediato preocupado e imbuído no cuidado com a 

carga patrimonial, para que sejam utilizados de forma adequada. Cabe a ele a 

responsabilidade direta por assinar os Termos de Responsabilidade Inicial, realizar 

transferências, os inventários, emitir declarações de transporte, enfim, atividades que 

sejam inerentes ao adequado cuidado e zelo no uso dos referidos bens e, se 

necessário, por prestar contas dos bens não localizados, comunicando à chefia 

imediata o ocorrido para que esta tome as providências necessárias para a elucidação 

e apuração dos fatos por meio de sindicância. Sua responsabilidade é imediata, 

expressa, inerente ao cargo de chefia assumido e irrenunciável. 

 Assim, todos os servidores têm o dever legal e administrativo de zelar pelos 

bens, auxiliando de forma indireta e solidária aos chefes responsáveis na gestão de 

todos os bens permanentes. 

 

Agentes patrimoniais 

Os agentes patrimoniais são auxiliares da chefia na realização das atividades 

relacionadas à gestão patrimonial. Cada chefe de unidade pode delegar quantos 

agentes patrimoniais desejar, podendo revogá-los a qualquer tempo.   

Podem ser nomeados dentre os servidores e professores da UFSM, não 

configurando como cargo de chefia. Ou seja, as atribuições do agente patrimonial são 

de auxiliar o chefe da unidade, não o substituindo e tampouco assumindo suas 

responsabilidades, que são inerentes ao cargo ocupado. No entanto, o agente 

patrimonial possui responsabilidades para com o patrimônio como qualquer outro 

servidor e mais as responsabilidades de auxílio que o chefe da unidade delegar como 

seu ajudante. 

Sendo assim, o agente patrimonial tem acesso a todas as funcionalidades do 

Portal Patrimônio, quais sejam, inventários, consulta carga, transferências, nota fiscal 

transporte, classificados e recolhimento. Todas as ações que envolvam 

movimentação patrimonial e que forem elaboradas pelo agente patrimonial precisarão 
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da ratificação do chefe da unidade. Assim, por exemplo, transferências elaboradas 

pelos agentes vão para a caixa postal do chefe deferir; da mesma forma que os 

pedidos de recolhimento, por exemplo. 

As imagens abaixo demonstrarão como se cadastra um agente patrimonial. 

 

Tela de acesso à funcionalidade de agente patrimonial: 

 

 

 

Tela cadastrar novo agente patrimonial: 
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Tela de cadastro, indicar nome ou SIAPE e a data de início das atividades do agente patrimonial. 

 

Tela de cadastro do nome: 

 

 

Tela de cadastro da data: 
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Tela salvar – não esquecer de salvar: 

 

Tela consulta de agente patrimonial. 
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Tela revogação/inativação de agente patrimonial. 

 

Vale lembrar que cada servidor pode ser agente patrimonial em mais de uma 

unidade administrativa ao mesmo tempo, desde que os chefes patrimoniais estejam 

cientes e que cada agente patrimonial tenha o devido cuidado ao realizar os trabalhos, 

para não misturar as competências e controles patrimoniais. 

 

Transferências 

As transferências são documentos criados com o intuito de passar patrimônio 

de uma carga patrimonial para outra, da forma acordada entre os chefes de unidade. 

Este documento pode ser criado pelo chefe de unidade ou pelo agente patrimonial, na 

funcionalidade “Transferências” do Portal Patrimônio. A seguir, imagens 

demonstrando uma transferência. 

 

Funcionalidade das Transferências: 
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Funcionalidade das Transferências: 

 

Funcionalidade das Transferência – definição unidade de destino: 

 

Funcionalidade das Transferência – definição unidade de destino: 
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Funcionalidade das Transferência – definição unidade de destino: 

 

Funcionalidade das Transferência – definição bens a transferir: 
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Nesta tela anterior, é possível se procurar os itens a transferir tanto pelo registro 

patrimonial quanto pela descrição. Ao encontra-lo, seleciona-se o bem clicando nas 

duas setas, destacadas na imagem. Após a seleção, clica se em “prosseguir”, como 

ilustrado abaixo: 

 

Funcionalidade das Transferência – definição bens a transferir: 
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Realizada a transferência pela unidade de origem, ele se concretiza quando o 

chefe da unidade de destino acessa a sua caixa postal ou a funcionalidade de 

transferências no Portal Patrimônio e aceita a transferência. É neste momento, e tão 

somente neste momento, do aceite do chefe da unidade de destino, que os bens 

deixam de constar na carga da unidade que fez a transferência. Seguem imagens 

ilustrativas para o aceite da Transferência pelo chefe da unidade de destino. 

 

Na caixa postal: 
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Ou, pela funcionalidade de transferências: 
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Declaração de transporte  

Toda vez que um item patrimonial sai de dentro dos domínios da UFSM ele 

precisa estar acompanhado de uma autorização, denominada “Declaração de 

Transporte: Bens por Não Contribuinte ICMS”. Esta declaração é a autorização 

concedida pelo chefe da carga a determinada pessoa para transportar o bem, seja 

para uso, conserto, exposição etc. 

A declaração é preenchida pelo chefe da carga patrimonial ou pelo agente 

patrimonial para ciência e autorização do chefe, na funcionalidade “Nota Fiscal 

Transporte” no Portal Patrimônio, como demonstrado a seguir. 

 

Funcionalidade Nota Fiscal Transporte no Portal Patrimônio 

 

 

 

Funcionalidade Nota Fiscal Transporte – solicitar nova nota fiscal: 

 

Para sua emissão, é preciso se preencher os dados solicitados. 
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Funcionalidade Nota Fiscal Transporte – dados a serem preenchidos. 

 

Esta imagem apresenta a primeira tela a ser preenchida, que são os dados do 

destinatário e os dados de quem realizará o transporte, bem como data, finalidade, 

entre outras informações. Já a imagem a seguir apresenta a tela onde se definem 

quais os patrimônios a serem transportados. Podem ser pesquisados tanto pelo seu 

registro patrimonial quanto pela sua descrição. A sua inserção na declaração se dá 

clicando nas duas “setas” ao lado do bem. Vide imagem ilustrativa. 
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Funcionalidade Nota Fiscal Transporte – inserção de patrimônios. 

 

Uma vez escolhidos e adicionados os patrimônios à declaração, o chefe pode 

emitir a declaração de transporte clicando no botão “Emitir” ao final da página. Caso 

queira editar algum item da primeira aba, basta clicar em “Editar” e começar o 

processo novamente. 
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Funcionalidade Nota Fiscal Transporte – salvando a declaração de transporte. 

 

Após a emissão da declaração, pode se fazer o download do arquivo no próprio 

pedido, conforme imagem ilustrativa: 
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Funcionalidade Nota Fiscal Transporte – download: 

 

Importante! A declaração de transporte tem validade de 30 dias, atualmente. 

Assim, caso o bem não tenha retornado para a UFSM ao fim do prazo é necessário 

se renovar a declaração. O chefe da unidade recebe avisos do vencimento da nota 

em seu e-mail, para que a renove, caso seja de seu interesse. 

Para fazer a renovação, o chefe pode usar o link de acesso encaminhado pelo 

aviso do e-mail ou acessar o Portal Patrimônio, funcionalidade “Nota Fiscal 

Transporte” e selecionar a opção “Notas fiscais solicitadas”, onde encontrará os 

pedidos já emitidos pela unidade e poderá filtrar por: emitidos (declarações que estão 

vigentes), arquivados (declarações com mais de 30 dias e que não foram renovadas) 
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e não emitidos (que estão em elaboração da unidade). Ao selecionar a declaração 

que deseja, poderá clicar em “editar” para a renovar. Seguem ilustrações. 

 

Funcionalidade Nota Fiscal Transporte – renovar nota fiscal: 
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Classificados 

 Trata-se de funcionalidade criada para otimizar os bens públicos dentro da 

UFSM, bens estes que não estão mais em uso em uma unidade, mas que podem ser 

muito úteis em outra. Além do dever de zelar pelos bens, no contexto de restrição 

orçamentária torna-se uma ferramenta importante para obtenção de bens 

permanentes. 

 O Classificados funciona como um banco de anúncios, onde as unidades com 

bens ociosos publicam os itens e as unidades interessadas requisitam estes bens. O 

sistema está projetado para concluir os trâmites de ajuste patrimonial assim que o 

requisitante aceita a transferência da unidade de origem, como detalhado a seguir. 

Publicando: 
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 A publicação no Classificados ocorre por funcionalidade do Portal Patrimônio, 

onde o chefe ou agente patrimonial acessam a funcionalidade “Classificados”, como 

ilustrado. 

 

 

 Ao clicar na opção, aparecerá a tela com os anúncios do Classificados vigentes, 

com a divisão em itens reservados e não reservados além de três funcionalidades ao 

final da tela: Meus anúncios, Carrinho e Publicar Classificados. 
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 Ao selecionar a opção “não” em reservados, aparecerão os itens que nenhuma 

unidade reservou ainda; já se for selecionada a opção “sim”, aparecerão os itens que 

estão no carrinho de outra unidade, que terá 5 dias para requisitar o item. Se não o 

fizer, o item voltará a ficar disponível para que outras unidades possam requisitá-lo. 

 

Opção “Publicar Classificados” 

 Nesta opção a unidade publica os itens ociosos que deseja disponibilizar, 

clicando na opção Publicar Classificados, para começar o processo: 

 

 Então, aparecerá a tela onde se poderá selecionar qual o item se deseja 

anunciar. Então, seleciona-se este item clicando numa figura de “jornal” ao lado da 

descrição do bem e após clica-se em “Salvar” ao final da tela, conforme ilustrado a 

seguir: 
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 Aparecerá a seguinte tela, onde deverá ser anexada imagem do item que se 

está disponibilizando, preencher o local onde ele se encontra e posteriormente clicar 

em “Anunciar”. 
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Ao preencher: 

 

 Após, o anúncio já aparecerá na página inicial do Classificados: 
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 Após a publicação, o anúncio da unidade já aparecerá também no menu “Meus 

anúncios” ao final da página. 

 

 

Requisitando itens do Classificados 

 Ao acessar a funcionalidade dos Classificados, a unidade que deseja requisitar 

itens tem à sua disposição todos os anúncios para visualização, separados em 

Reservados e não reservados. Além disso, pode pesquisar itens pela descrição que 

deseja, ou mesmo fazer pesquisas por Centros de Ensino, como ilustrado abaixo: 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

 
 

31 

 

 

 Após definir qual item deseja, a unidade requisitante clica sobre o anúncio e 

aparecerá a seguinte aba da ilustração: 
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 Aparecerá o responsável pela publicação e o seu contato, além do local onde 

o bem se encontra, caso a informação tenha sido corretamente preenchida. Assim, 

poderá clicar em “Requisita bem”, como demonstrado acima, quando então o anúncio 

irá para o seu CARRINHO e passará ao status de item reservado no filtro inicial do 

Classificados. No entanto, isto não é suficiente para que o bem fique à disposição da 

unidade que o requisitou, NÃO GARANTE, ainda, que o bem será da unidade. O prazo 

de reserva é de 5 dias a partir da seleção no Classificados, prazo no qual o bem 

deverá ser requisitado definitivamente à unidade de origem no menu “Carrinho”. Veja-

se os próximos procedimentos. 

 

Opção “Carrinho” 

 Após selecionados na página inicial do Classificados, os itens ficam disponíveis 

na opção “Carrinho” da página inicial por 5 dias. Ao acessá-la, o chefe da unidade 

verá todos os itens em que demonstrou interesse e poderá solicitar, ou não, a 

transferência definitiva. Se não o fizer, após o prazo de reserva o item ficará disponível 

para outras unidades o selecionarem novamente. As imagens que seguem ilustram a 

funcionalidade. 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

 
 

33 

 

 Na imagem seguinte, aparece a tela com os itens selecionados pela unidade e 

que estão reservados para ela por 5 dias. Se o chefe deseja concretizar, 

definitivamente, o seu interesse, ele seleciona os itens que deseja requisitar e clica 

em “Transferir”. Com isso, o sistema cria um aviso para o chefe da unidade que 

publicou, para que aceite a requisição e execute a transferência dos bens. Observe a 

imagem: 

 

 Após, aparecerá a tela onde o chefe requisitante solicita a transferência ao 

chefe de origem, conforme demonstrado na imagem: 
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 Feito esse procedimento pela unidade requisitante, aparecerá uma notificação 

de transferência na Caixa Postal do chefe responsável pela publicação do anúncio, 

da seguinte forma: 

 

Ao abrir o documento, aparecerá a tela de transferência: 

 

 Aparecerão as seguintes opções ao chefe: Transferir para a unidade de destino 

ou cancelamento. Veja a seguir: 
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 Se o chefe concorda com a transferência, deve selecionar a opção “Transferir 

para a unidade de destino, colocar o despacho e enviar. Se não, selecionar cancelar 

documento e enviar. 

 

 Neste momento, a transferência será remetida para a caixa postal do 

destinatário, que terá a opção de aceitar a transferência caso tenha combinado de 

pegar o bem, ou recusar, caso tenha desistido do bem. As telas do chefe de destino 

do patrimônio são as seguintes: 
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 No mento em que o chefe da unidade de destino selecionar “Aceito 

Transferência” e clica em “Enviar”, concretiza-se a transferência final do patrimônio, 

passando este a fazer parte da unidade que requisitou o bem. 
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 Recomenda-se que as unidades, tanto a que publicou o anúncio quanto a que 

requisitou o bem, conversem para ajustar os termos da entrega do bem, ou mesmo 

se a unidade de origem tenha interesse em obter maiores informações sobre o item. 

Os contatos do anúncio facilitam o diálogo, que é necessário para que os anúncios 

não fiquem sem resposta e para que os trâmites documentais se concretizem para 

refletir adequadamente a transferência dos itens, ajustando, assim, a carga 

patrimonial. 

 Uma observação: o transporte dos itens requisitados pelos Classificados fica a 

encargo das partes. Sugerimos contato com o Setor de Mudanças da UFSM, caso 

seja necessário. 

 



Inventário

• O inventário patrimonial é um procedimento administrativo e contábil
obrigatório, previsto no artigo 96 (combinado com os artigos 85 e 95) da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, e na Instrução Normativa nº 205/88 da Secretaria de
Administração Pública da Presidência da República e deve ser realizado ao menos
uma vez ao ano em todos os entes da Administração Pública Federal.

• O inventário tem por finalidade a verificação do controle físico e contábil sobre os
processos de incorporação, movimentação, utilização e desincorporação de todos osprocessos de incorporação, movimentação, utilização e desincorporação de todos os
bens móveis patrimoniais pertencentes a UFSM, a prestação de contas anual da
universidade, bem como o estabelecimento de um novo olhar para esse importante
seguimento da administração e conscientização de todos os servidores sobre a sua
responsabilidade sobre a prestação de contas de bens públicos aos quais estejam
sob a sua responsabilidade, como está previsto no Parágrafo único, artigo 70 da
Constituição Federal:

• "Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)”



Inventário UFSM

• Tipos:
- Inventário anual
- Inventário para troca de chefia (pode ser solicitado à DIPAT a qualquer tempo)

• Ferramentas:
- Aplicativo
- Portal Patrimônio- Portal Patrimônio

Na UFSM, o inventário de bens móveis ocorre de forma descentralizada, em
todas as unidades da instituição com o apoio das Comissões indicadas pelas
unidades. Até o inventário 2019, a conferência era realizada somente pelo
chefe da carga patrimonial e seu agente patrimonial. A partir do próximo
inventário (2022) a conferência poderá ser feita por qualquer servidor vinculado
a unidade, a fim de informar quais os bens permanentes estão sob a sua
utilização. Portanto, todos os servidores da Universidade serão chamados a
colaborar com o trabalho de inventário, na fase de levantamento físico.



Inventário UFSM

• Ressalta-se que: a responsabilidade pela realização do
inventário, confirmação final da conferência e envio à Comissão de
Inventário permanece sendo do Chefe da Carga Patrimonial.

• A mudança proposta visa tornar o Inventário Participativo e menos oneroso
aos chefes das cargas.aos chefes das cargas.

• Após a confirmação da localização de um bem, abrirá uma aba no Portal
para informar a localização exata dele, como: prédio e sala.

• O chefe da carga patrimonial, para fins de controle interno, terá acesso a
todas as informações prestadas pelos servidores de sua unidade;

• Previsão de abertura do Inventário 2022: 01/01/2023.



Conferência pelo Aplicativo 
INVENTÁRIO UFSM 

Disponível aos aparelhos smartphone com
Android e baixado pelo Play Store

Acesso com SIAPE e SENHA utilizada nos
portais da UFSM

O celular deve estar conectado a internetO celular deve estar conectado a internet
apenas para carregamento e envio do
inventário

Durante a conferência pode ser acessado
offline

Permite o deslocamento do conferente e que
as informações possam ser inseridas à
medida que for Localizando os BENS que
estão sob sua guarda e/ou uso.



Ao acessar o 
aplicativo, se a chefia 
possuir mais de uma 
carga patrimonial sob 

sua 
responsabilidade, de-
verá selecionar qual verá selecionar qual 

será conferida.

Após, confirmar o 
carregamento do 

inventário.



Conferência de bens com plaqueta 
legível

Digitar o número de 
registro

OU
Fazer a leitura do código de 

barras  



Bens com plaquetas não cadastrada 
ou que não pertencem a carga

Será incluído como bem 
fora de carga



Bens sem plaquetas e que não 
constam na carga 

Será incluído como bem 
fora de carga



DICA:

Utilize o 
“PESQUISAR BEM” 
para localizar itens 

com plaqueta 

Ferramenta: Pesquisar bem

com plaqueta 
ilegível ou sem 
plaqueta e que 

pertencem a carga. 

(descritivo, número 
de série, modelo ou 

marca)



Enviar Inventário

Lembre-se:

Ao final de cada Ao final de cada 
levantamento o 

USUÁRIO deverá 
“enviar o 

inventário” e 
aceitar o upload

através do 
Aplicativo.



Uploads mobile

Após enviar o inventário, sempre 
verificar a Lista de Uploads do Mobile

aguardando aceite.



Uploads mobile

ACEITAR A CONFERÊNCIA

REJEITAR A CONFERÊNCIA

VISUALIZAR A CONFERÊNCIA



Dicas finais para o uso do aplicativo

• Os itens não Localizados deverão ser informados no Portal
patrimônio.

• O usuário deverá ter cuidado ao encerrar este aplicativo para NÃO
PERDER o trabalho realizado sem ter enviado antes seu inventárioPERDER o trabalho realizado sem ter enviado antes seu inventário
(Sair e Enviar; Sair e Zerar; Cancelar).

• Os dados do upload serão atualizados até o dia seguinte.



Portal Patrimônio



Conferir as 
informações a 
respeito do:

Nome da 
Unidade

Inventário em andamento

Número do 
processo

A data de 
abertura e a 

data para 
fechamento 

Número de 
itens.



Filtros de procura

Para auxiliar na conferência o Portal conta com filtros de procura: 
número de registro, descritivo, situação (não conferido, não 
localizado, encontrado)



Conferência pelo Portal Patrimônio

VISUALIZAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL: poderá 
consultar informações do item e consultar 

documentos de origem e movimentação do bem.

BEM LOCALIZADO:  o  bem foi localizado em sua 
Unidade e está sob sua responsabilidade para 

guarda e/ou uso.

BEM NÃO LOCALIZADO



Bens não localizados
Quando um bem for marcado como não localizado o usuário será
direcionado, automaticamente, para uma nova tela com campos de informações
obrigatórios, sobre localização/destino e medidas tomadas pelo chefe.



Bens não localizados

Quando selecionado a situação “Transferência de Unidade”: 
deverá ser informado o número da transferência



Bens não localizados

Quando selecionado os demais casos (Furto; Sinistro;
Desaparecimento; Abandono; Bem não repassado pela Gestão Anterior
e/ou Outro Motivo) será obrigatório o preenchimento do “Campo
Observação”, e o usuário poderá anexar documentos relevantes para a
apuração da localização do bem.



Bens fora de carga
BENS que estão em uso pela unidade mas NÃO fazem parte de sua
Carga Patrimonial, poderão ser informadas no botão: Bens fora de
carga.



Bens fora de carga

Informar:

Número do 
registro 

patrimonial patrimonial 
(se houver)

Características do 
bem;

Observação; 

Anexos 
(fotos, notas)



Tramitação do inventário

• A tramitação tanto dos itens conferidos pelo aplicativo quanto
dos itens conferidos direto pelo portal será feita de uma só
vez pelo Portal Patrimônio.

• A tramitação só é liberada no login da chefia e chefia• A tramitação só é liberada no login da chefia e chefia
substituta.

• A unidade deverá tramitar à Comissão de Inventário a qual
está vinculada (Ex: Reitoria, CCR, CCS, Campus FW...)



Tramitação



SITUAÇÕES ENCONTRADAS 
DURANTE A CONFERÊNCIA 

PATRIMONIAL E AÇÕES PATRIMONIAL E AÇÕES 
NECESSÁRIAS



Bens com registro patrimonial, mas que 
não constam na Carga da Unidade:

Consultar a qual carga patrimonial o bem está vinculado

Regularizar a situação por transferência patrimonial e/ou 
apenas informar ao atual responsável do item onde seu bem 

está localizado para entregá-lo.

Entrar em contato com o responsável pela carga e manifestar o 
interesse em continuar ou não com o item



Bens sem registro e que não constam na 
Carga da Unidade:

No inventário, esses itens serão incluídos como fora de carga.

Os itens serão incorporados por meio de levantamento patrimonial 
caso não existam comprovantes da sua forma de ingresso.

Solicitar tombamento dos itens à Dipat por meio de memorando e 
documentos que comprovem sua forma de ingresso na 

Instituição, como notas fiscais de compras, projetos ou marcenaria. 



Bens sem registro patrimonial, mas que 
constam na Carga da Unidade

Entre os não conferidos e não localizados, pesquisar por marca, modelo 
e número de série

Realizar a pesquisa do bem a partir do filtro “situação”: Não conferido/ 
Não localizado

Ao identificar o item, registrar o número de patrimônio por meio de 
adesivos ou anotações. 

Entre os itens restantes da listagem de não conferidos/não localizados 
verificar a descrição que melhor se enquadra às características do item

e número de série



Situação final dos itens

• Item pertence a unidade que realizou  a 
conferênciaEncontrados

• Item pertence a unidade porém não existe
mais ou não foi localizado durante a
conferência

Não localizados

• Item  está fisicamente na unidade mas 
pertence a outra 

• Item o qual se perdeu a plaqueta e não foi 
possível identificar entre os registros de 
“não localizados”

• Item nunca foi patrimoniado

Bens fora de carga

• Item cadastrado pertence a sua 
unidade, porém foi localizado em outra. 

Localizados em 
outras unidades



Sobre o último Inventário:
• O último inventário da UFSM foi aberto em 31/12/2019 e só foi encerrado

em 06/2021 devido a pandemia, que dificultou os trabalhos de conferência
justamente por exigir a presencialidade para a sua consecução;

• De 07/2021 a 07/2022 ocorreram os trabalhos de apuração do inventário
2019 por parte da equipe da Divisão de Patrimônio;

• De forma inédita na Instituição, os itens não localizados pelas unidades• De forma inédita na Instituição, os itens não localizados pelas unidades
receberam um tratamento especial da Divisão de Patrimônio. Após
aprovação da Pró-Reitoria de Administração, Procuradoria Jurídica e
Comissão de Avaliação e Baixa Patrimonial, iniciou-se a verificação da vida
útil de cada um destes bens, com base nas classificações de bens das
macrofunções SIAFI;

• Resultante deste trabalho foram baixados do Patrimônio da UFSM cerca de
11.408 bens que não possuíam vida útil vigente, conforme gráficos a
seguir;



Sobre o último Inventário:
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Sobre o último Inventário:
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CONTATOS

patrimonio@ufsm.br
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TÓPICO 1.6 -  RECOLHIMENTO E DESFAZIMENTO PATRIMONIAL 

 

 

No Portal Patrimônio a Funcionalidade “Recolhimento” permite aos usuários solicitar 

o recolhimento dos bens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e 

irrecuperável) que se encontram em seus setores/unidades, e que abre uma demanda 

ao Patrimônio. 

 Importante: DECRETO Nº 9.373, DE 11 DE MAIO DE 2018 – Dispõe sobre a 

alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente 

adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional.  

[…] Art. 3º Para que seja considerado inservível, o bem será classificado como:  

I - ocioso - bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é 

aproveitado;  

II - recuperável - bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo 

da recuperação seja de até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja 

análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação;  

III - antieconômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento 

seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; ou  

IV - irrecuperável - bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina 

devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de recuperação 

mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise do seu custo e 

benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação.  

 Dica: A solicitação não implica necessariamente, na baixa patrimonial do bem, 

e sim, o seu recolhimento do local em que se encontra. As baixas patrimoniais estão 

condicionadas a avaliação da comissão permanente de baixa patrimonial. 

   

1.6.1 – Solicitação de Recolhimento 

 

 Ao acessar o Portal Patrimônio na Funcionalidade “recolhimento” o (chefe 

patrimonial, o subchefe e o agente patrimonial), podem efetuar a solicitação. Sendo 

que os trâmites realizados pelos agentes patrimoniais vão sempre para a ciência e o 

aceite e da chefia. 
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Fonte: https://portal.ufsm.br/patrimonio/unidade/carga/listagemRecolhimento.html 

 

 Para tanto, o Portal direcionará para uma “tela” onde deve ser colocado “novo 

recolhimento” 

 

 

 Após preencher os campos obrigatórios, o responsável deverá clicar em 

“salvar”. Ao realizar este procedimento o sistema disponibilizará a carga patrimonial 

da unidade e poderá ser incluído os registros patrimoniais a qual o setor pretende 

recolher. 

https://portal.ufsm.br/patrimonio/unidade/carga/listagemRecolhimento.html
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1.6.2 Desfazimento de bens permanentes inservíveis da instituição  

 

 Após o recolhimento dos bens inservíveis, o material é avaliado/classificado 

conforme seu estado de conservação e respeitando a legislação vigente, assim como 

o interesse público, a conveniência e a oportunidade a UFSM realiza seu processo de 

desfazimento. Normalmente, dentre os processos de alienação mais utilizados pela 

instituição encontram-se: as doações tanto para entidades beneficentes, como outros 

órgãos públicos, venda de sucata, leilão, etc. 

 Atualmente, para os materiais avaliados como: antieconômicos e 

irrecuperáveis a UFSM realiza a venda de sucata para a empresa Maringá Metais 

vencedora do certame: Contrato UFSM nº 167/2021. 

  

1.6.2.1 Legislação de Desfazimento 

 

 DECRETO Nº 9.373, DE 11 DE MAIO DE 2018 – Dispõe sobre a alienação, a 

cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas 

de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional.  

[...] 

Art. 6º Os bens móveis inservíveis ociosos e os recuperáveis poderão ser 

reaproveitados, mediante transferência interna ou externa.  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 

 
 

4 

 

Art. 7º Os bens móveis inservíveis cujo reaproveitamento seja considerado 

inconveniente ou inoportuno serão alienados em conformidade com a legislação 

aplicável às licitações e aos contratos no âmbito da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, indispensável a avaliação prévia.  

Parágrafo único. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da 

alienação do bem classificado como irrecuperável, a autoridade competente 

determinará sua destinação ou disposição final ambientalmente adequada, nos 

termos da Lei nº 12.305, de 2010. Art. 8º A doação prevista no art. 17, caput , inciso 

II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , permitida exclusivamente para 

fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência 

socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação, poderá ser feita 

em favor:  

I - das autarquias e fundações públicas federais e dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas, quando se tratar de bem 

ocioso ou recuperável;  

II - dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações 

públicas e de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, quando se tratar 

de bem antieconômico; (Redação dada pelo Decreto nº 9.813, de 2019; 

III - de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e de associações ou 

cooperativas que atendam aos requisitos do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 

2006, quando se tratar de bem irrecuperável; e (Redação dada pelo Decreto nº 9.813, 

de 2019; 

IV - de Estados, Distrito Federal e organizações da sociedade civil participantes do 

Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, do 

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM e 

do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH, regidos 

pela Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, pelos art. 109 a art. 125 do Decreto nº 9.579, 

de 22 de novembro de 2018, e pelo Decreto nº 8.724, de 27 de abril de 2016, quando 

se tratar de bens remanescentes dos respectivos convênios, termos de fomento ou 

de colaboração celebrados nesse âmbito. (Redação dada pelo Decreto nº 9.813, de 

2019  

Parágrafo único. Excepcionalmente, mediante ato motivado da autoridade 

máxima do órgão ou da entidade, vedada a delegação, os bens ociosos e 
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recuperáveis do patrimônio da administração poderão ser doados a Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público. (Redação dada pelo Decreto nº 9.813, de 2019  

Art. 9º Os alienatórios e beneficiários da transferência se responsabilizarão pela 

destinação final ambientalmente adequada dos bens móveis inservíveis.   
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TÓPICO 1.7 – LEGISLAÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 

Dica: para acessar diretamente do arquivo, Ctrl + clique no link. 

 

Lei nº 8.666/1993, revogada e atualizada pela Lei nº 14.133/2021 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm 
 
 
Lei nº 8.112/1990 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm 
 
Decreto nº 9.373/2018 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9373.htm 
 
Decreto nº 9.764/2019 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9764.htm 
 
Portaria nº 448/2002 – STN 
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:8754 
 
 
Lei 4.320/1964 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm 
 
IN 205/88 – STN 
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/in/in205_88.htm 
 
 
Resolução 16/1996 
https://portal.ufsm.br/documentos/download.html?action=arquivosIndexados&download=fals

e&id=4507765 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9373.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9764.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/in/in205_88.htm
https://portal.ufsm.br/documentos/download.html?action=arquivosIndexados&download=false&id=4507765
https://portal.ufsm.br/documentos/download.html?action=arquivosIndexados&download=false&id=4507765

