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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRA
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DEMAPA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF

Memorando Circular OS/2016 - DEMAPAlDCF Em, 17 de agosto de 2016.

A(s): Unidades/subunidades da UFSM

Prezados Senhores:

Com o objetivo de operacionalizar as aquisições durante o exercício orçamentário de 2016,
face as restrições temporais, impostas pelo Ministério da Educação/SPO para o exercício de 2016,
em tempo hábil para que o SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira) permita a
emissão ,de empenhos do orçamento vigente, informamos as seguintes datas limites:

I) Data limite para envio ao DEMAPA das SOLICITAÇÕES DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO, inclusive de importações, impreterivelmente até o dia -15 de
setembro' de 2016 tanto pere investimento quanto para custeio;

11) Data limite para repasse de recursos orçamentários para o Almoxarifado Central da
UFSM: impreterivelmente até o dia 30 de setembro de 2016;

111) Data limite para registro de pré-empenhos junto ao DCF: impreterivelmente até o dia
30 de setembro de 2016 para investimento (capital) e até o dia 20 de outubro de
2016 para custeio. Exceto para as 'licitações que se encontrem em andamento
posteriormente a esta data.

I

Informamos, esclarecimentos de dúvidas poderão ser obtidas pelos contatos a seguir:

Direção do DEMAPA Alessandra D. Bavaresco 8303/8670 demapa@ufsm.br
Central de Aguisições/DEMAPA Dilce Brondani e equipe 8797 central@ufsm.br
DIMECIIDEMAPA Jane Lampert e equipe 8891/8228 licita@ufsm.br
Setor de Importação/DEMAPA Rafael C. Minuzzi e equipe 8763 importacao@ufsm.br
Almoxarifado Central/DEMAPA Jair da Silva e equipe 8425/8252 almox.ufsm@gmail.com
Setor Análise - EmpenholDCF Gloria Carmem Debona Tombezi 8319 analise.dcf@ufsm.br

Solicitamos o envolvimento de todos os responsáveis para a ampla divulgação no
âmbito de sua unidade/subunidade

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente

AI~aresco
Diretora do DEMAPA

/sca~1
, ó-Reitor de A<:I : istração

Nelson ~itencourt
Diretor do DCF '

mailto:demapa@ufsm.br
mailto:central@ufsm.br
mailto:licita@ufsm.br
mailto:importacao@ufsm.br
mailto:almox.ufsm@gmail.com
mailto:analise.dcf@ufsm.br

