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Tem este o intuito de esclarecer e orientar todos os envolvidos em compras 
da Universidade Federal de Uberlândia. 

Como já é do conhecimento de todos, as compras em geral, serviços e/ou 
produtos, são solicitados através do Sistema SIE, desde janeiro próximo passado, e 
com intuito de agilizar, esclarecer e orientar, tecemos abaixo alguns tópicos 
importantes e que tem causado vários transtornos aos usuários.  

1. As Solicitações de Compras podem ser ou não aprovadas e/ou 
canceladas a qualquer tempo, sendo que, Solicitações com erros, 
vícios, defeitos, constando marcas, entre outros, poderão ser 
detectadas a qualquer momento, até mesmo quando de seu 
processamento pela Divisão de Licitação. 

2. É de exclusiva responsabilidade do Solicitante/Interessado: 
2.1. o acompanhamento de suas Solicitações, até sua conclusão, 

devendo fazê-la conforme abaixo: (acompanhe as setas). 
SIE 

Aplicações 
Serviços Gerais 

Licitações e Compras 
Consultas e Relatórios 

Solicitação de Compra - Tramitações e/ou Situação da Solicitação 
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Na consulta da Situação da Solicitação, o interessado terá as seguintes 
informações: 
Do lado direito da tela aparecerá a Situação da solicitação, onde o exemplo 
abaixo citado refere-se à Solicitação do Pagamento de uma Taxa de 
Inscrição, concluída pela Diretoria de Compras, e, no lado esquerdo o 
número do processo gerado de sua Solicitação. 
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2.2. fornecer toda informação necessária à aquisição. Exemplo: se o 
produto será adquirido no mercado nacional ou internacional; se o 
fornecedor é exclusivo, devendo esta condição (fornecedor 
exclusivo) ser devidamente comprovada, entre outros dados de 
interesse à aquisição; 

2.3. vincular à Solicitação toda documentação necessária à aquisição, 
inclusive a Pesquisa de Mercado. 

2.3.1. A Pesquisa de mercado poderá ser feita em modelo 
escolhido pelo Solicitante, porém deverá conter o preço 
médio do produto e/ou serviço já calculado. Isto é, a soma 
dos preços coletados, divididos entre eles (se 3 preços, 
fornecedores 1, 2 e 3 dividido por 3) veja um modelo: 
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2.4. efetuar as Solicitações por Segmento de Mercado, podendo a 
mesma  ser detectada pelo seu elemento e sub elemento. Ex.  

 
Esta Solicitação está errada, pois deveria ser uma solicitação para o 
Segmento: 4490.52.06 e outra para 4490.52.12. 

3. É recomendável que em toda Solicitação de Compras, conste dados do 
Solicitante, ou seja, Ramal, E-mail, telefone direto, se for o caso, para que a 
Diretoria de Compras possa fazer contato. 

4. Quanto ao pagamento de Taxas de Inscrição, ratificamos de que as mesmas 
deverão ser solicitadas com prazo hábil para pagamento, sendo que, o 
recomendável é de 10 (dez) dias úteis, após todo o trâmite, ou seja, quando de 
seu processamento (Solicitação já triada e autorizada por todos os envolvidos, 
desde o Gestor financeiro até o Ordenador de Despesas), porém entendemos 
que em alguns casos isto se torna impossível por diversos motivos, portanto, é 
também de exclusiva responsabilidade do interessado/Solicitante, fazer 
contato com o evento, solicitar prorrogação e aceitação do participante, 
devendo repassar esta informação a Diretoria de Compras, por escrito. 

5. Solicitações com marcas e/ou direcionamentos serão corrigidas pela Divisão de 
Licitação, sendo apenas retiradas. Exemplo: Processador CORE 2 DUO, 
sabemos que CORE 2 DUO é um processador da Intel, portanto não poderá 
constar da Solicitação, tendo que constar descrição técnica do produto. 
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6. Como se trata de um Sistema novo, não temos ainda um cadastro de produto 
completo e atualizado, portanto, qualquer produto e/ou serviço que não conste 
do cadastro, deverá ser solicitado pelo e-mail: dilic@proplad.ufu.br, 
não podendo de forma nenhuma utilizar produto já cadastrado, alterando a 
descrição na tela de “Observação”. O PRODUTO E/OU SERVIÇO DEVERÁ 
CONTER DESCRIÇÃO DETALHADA. 

 
7. Toda informação necessária à aquisição, justificativas, entre outros, deverá 

constar na tela de “Observação”. 

8. A Diretoria de Processamento de Dados/DIRPD, disponibilizou Cartilha de 
Procedimentos do Usuário do Sistema SIE, podendo as mesmas serem 
visualizadas no link: www.sie.ufu.br, OPÇÃO: CARTILHAS. 

 
Permanecendo sempre ao inteiro dispor, 
 
Atenciosamente, 
 

LUIZ ROBERTO SOUZA VIEIRA 
Diretor de Compras e Licitações 
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