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ASSUNTO: CRONOGRAMA DE COMPRAS 2009 

 

 

Vimos por meio deste apontar algumas modificações para 

o exercício de 2009, envolvendo os seguintes assuntos: cronograma de 

compras; trâmite interno das solicitações e normas para cadastramento 

de produtos. Pedimos que seja dada ampla divulgação a este 

documento. 

 

1. O cronograma aqui proposto será válido todos os 

segmentos de mercado e elementos de despesas 

(consumo, permanente e serviço), exceto taxas de 

Inscrição, diárias e passagens. 

 

2. A última data do Cronograma está sendo firmada como 

data certa, viabilizando o trabalho da DIRCL e COLIC 

para fechamento do exercício com melhor 

planejamento. 



3. A PROPLAD deseja trabalhar para que o trâmite interno, 

desde a triagem da Solicitação de Compras até a 

liberação/autorização do Diretor de Compras para 

processamento da mesma, seja de no máximo de 3 

(três) dias úteis, sendo que todas as Solicitações que 

forem despachadas/autorizadas pelo Diretor de 

compras, depois deste prazo, sejam processadas no mês 

subseqüente. Excetua-se o caso da última data do 

cronograma, pois caso a solicitação seja tramitada com 

atraso pelos solicitantes e/ou gestores esta deverá ficar 

para o exercício seguinte. 

 

4. A data a ser considerada é a da autorização do Gestor 

e não a do envio da Solicitação para Triagem. 

 

5. O Cronograma de compra fica definido como o dia 20 

de cada mês, com início em fevereiro e término em 

agosto, para todas as fontes de recursos. Já para os 

convênios e descentralizações, dentre outros recursos, 

caso não tenha ocorrido a liberação financeira, as 

Solicitações correspondentes devem ser efetuadas 

como “Registro de Preços”. 

6. Quanto ao cadastro de produto, os Solicitantes deverão 

atender as seguintes normas: 

6.1Que o cadastro seja solicitado somente de produto 

não existente no SIE, cabendo ao solicitante a pesquisa 

detalhada, buscando o item que atenda à sua 

necessidade. 

6.2 Caso haja realmente necessidade de cadastro (item 

não existente no SIE), este deverá ser feito pelo e-mail: 

dilic@proplad.ufu.br, constando, obrigatoriamente, as 

seguintes informações: 



6.2.1 Responsável pela descrição: nome, e-mail, 

telefone; 

6.2.2 Estrutura: Se, material, serviço ou equipamento; 

                            6.2.3 Unidade de Fornecimento: Peça, frasco, pote, etc. 

6.2.4 Capacidade / Embalagem: Ex: frasco com 

500 gramas.  

É importante informar especificidades do 
produto. Ex: se o produto tem que vir 
acondicionado em embalagem especial, 
como gelo, ou com temperatura específica / 
adequada, entre outras. 
 
 

6.2.4 Tipo: Ex. é um componente de 

equipamento elétrico / eletrônico; ou 

uma droga ou medicamento, ou um 

condutor elétrico, entre outros; 

6.2.5 Descrição: a descrição técnica 

detalhada e completa, sem 

direcionamento, marca ou referência, 

enviando todo e qualquer dado 

considerado importante, sendo que, para 

os produtos químicos deverá ser 

informado: ASPECTO FÍSICO (NÃO É 

ESTADO FÍSICO DA MATÉRIA, TIPO SÓLIDO, 

LIQUIDO, GÁS), COR, CHEIRO, FÓRMULA 

QUÍMICA, PESO MOLECULAR (G/MOL), 

GRAU MÍNIMO DE PUREZA, CERTIFICAÇÃO 

(TIPO DE REAGENTE: P.A, ACS, USP, ISENTO 

DE DNASE, RNASE, VALIDADE, ETC...) E Nº 

CAS 



6.2.6 Preço Médio: preço médio pesquisado no 

mínimo em 3 (três) empresas do ramo, 

preferencialmente, com empresas que 

fornecem para órgão público, sendo vedado 

pesquisa em sites de internet 

(www.comprasfacil.com.br; 

www.submarino.com.br; 

www.mercadolivre.com.br, entre outros). 

 

Está sendo anexado um modelo de formulário a ser utilizado 

pelos usuários do serviço de compras para cadastro de produtos. 

 

OBS-  A PROPLAD vai disponibilizar através do SIE as seguintes 

informações para auxiliar os usuários no processo de compras: 

a) Último valor de compra de um determinado produto (consumo e 

permanente); 

b) Relação de fornecedores por classificação de despesa (ex.: 

material de processamento de dados, material químico, etc). 

c) Informações adicionais sobre isso serão fornecidas 

oportunamente. 

 

 
 
   Atenciosamente, 
 
 
 
 
Prof. Valder Steffen Jr 
Pró-Reitor de Planejamento e Administração.  
 
 
 

 
 
 
 

 


