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- Apenas para as unidades que encaminharam

planilha e receberam o recurso específico para

aulas práticas.

- Realizar o cadastro e moderação dos

planejamentos no SIACompras no período de

07/12 a 18/12.

Nota: Os materiais para aulas práticas a serem adquiridos são apenas para

atendimento das aulas de graduação.
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- Os subgrupos de materiais que serão disponibilizados

para planejamento serão: material químico, material

biológico, material laboratorial, material odontológico,

material hospitalar (todos os subgrupos), componentes de

computador, acessórios de informática, EPI, material de

limpeza, medicamentos de uso humano, medicamentos de

uso veterinário, equipamentos de laboratório, aparelhos e

equipamentos hospitalares, aparelho de medição e

orientação.

- Quem tiver demanda para planejamento de

algum subgrupo não contemplado, favor informar para

avaliação e inclusão no planejamento (enviar para

alinetrindade@id.uff.br)
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Materiais de consumo

- Devem ser planejados apenas os itens que não foram

possíveis de serem solicitados nos pregões disponíveis e

tendo em vista o saldo não utilizado.

- As unidades que conseguiram utilizar todo o recurso

através dos pedidos nos pregões disponíveis no

SIACompras não deverão fazer planejamento.

- Os planejamentos deverão ser realizado apenas com os

itens do catálogo. Não haverá tempo hábil para de analisar

solicitações de inclusão.
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Materiais permanentes

- Poderão ser planejados equipamentos para aulas

práticas, independente do valor, com vias a preparar

licitação em caso de disponibilização de recurso em 2021.

- Será possível solicitar inclusão de materiais para o

subgrupo Equipamentos de Laboratório para os itens deste

que não constarem no catálogo. Para isso, incluir a

solicitação com especificação completa e bem detalhada

do equipamento, sem direcionamento de marca e modelo

(podendo ser apenas incluído ao final um modelo de

referência).
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- Não será realizado planejamento para 2021 no

SIACompras.

- Será utilizado o planejamento 2020 como base

para a realização dos pregões 2021, replicando

as licitações 2020.

- Todos os pedidos 2021 serão pedidos do tipo

“extraordinário” * (exceto pedidos dos

pregões decorrentes do planejamento de

aulas práticas)
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- Até o final do ano serão disponibilizadas no Portal de Compras

(www.compras.uff.br) as listas dos itens previstos nas licitações

2021.

- As unidades deverão verificar os itens e, caso identifique que

algum item necessário não está comportado nas listas, deverá

preencher o modelo de documento a ser disponibilizado no

portal e encaminhar por email para siacompras.proad@id.uff.br

para inclusão nas licitações.

- Junto às listas será informado o cronograma para envio de

solicitações de inclusão de itens nos pregões, visando

antecipar o andamento de pregões menores e/ou prioritários.

- *Não é necessário enviar planejamento para 2021 dos itens já previstos nas listas

disponibilizadas.

• *As listas serão disponibilizadas aos poucos até o final de dezembro. Em janeiro, todas as

listas já estarão no portal.

• *Antes de solicitar inclusão de item, avaliar se a demanda é de baixo vulto com valor irrisório

para inclusão em licitação, podendo ser viabilizado via cartão corporativo, por exemplo.
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- Considerando que os materiais de manutenção predial

a partir deste ano passaram a ser solicitados pela SOMA

para atendimento das demandas de serviços nas

unidades, não serão disponibilizadas listas integrais

para os grupos de material para manutenção predial,

pintura, elétrico e hidrossanitário, apenas os itens de

uso geral serão extraídos para uma lista enxuta (tais

como pilhas, baterias e filtros de linha). A SOMA

preparará as listas próprias para as novas licitações dos

materiais de manutenção.

- *Caso a unidade tenha demandas específicas de compras de materiais dessas

categorias, podem fazer contato com a CMA/SOMA para sinalizar a necessidade

de manter ou incluir itens na lista.
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- Tendo em vista que está em andamento o pregão de

Cartuchos e de Servidores, cuja vigência se estenderá

por todo o ano de 2021, não serão realizados novos

pregões para esses subgrupos.

- As unidades que tiverem demanda de emenda

parlamentar para 2021 visando aquisição de materiais,

deverão nos encaminhar a lista dos itens que se

pretende adquirir, visando priorização das licitações e

aditivo de quantitativo nos itens desejados.
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- Realização do planejamento geral de compras para o ano

de 2022 no SIACompras, independente do tipo de recurso

(todos os recursos: L.O., 250, aulas práticas, emenda, etc) e

materiais (todos os materiais)

- De 01/01/2021 a 28/02/2021 inclusão e

moderação de planejamentos.

- De 01/01 a 31/01: solicitações de inclusão de

materiais no catálogo

*Deve ser planejada a demanda real da unidade, embora levando em consideração

também o recurso que usualmente a unidade recebe para efetuar as aquisições.
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Objetivos:

- Atendimento ao calendário de planejamento do Plano

Anual de Contratações (PAC) exigido pelo governo, que

precisa ser incluído no sistema PGC até o final de março.

- Antecipação do início dos processos licitatórios 2022,

visando que os resultados sejam disponibilizados ainda no

primeiro semestre.
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Período Ação

07/12/2020 a 
18/12/2020

Planejamento de materiais para aulas 
práticas 2021 no SIACompras
(baseado apenas no recurso de aulas 
práticas)

01/01 a 29/01 Verificação das listas de itens dos pregões 
2021 e envio de solicitação de inclusão de 
item por email, obedecendo aos prazos de 
cada lista (todos os tipos de recurso)

01/01 a 28/02 Planejamento de compras 2022 no 
SIACompras (todos os tipos de recurso we
de material)

01/01 a 31/01 Prazo para solicitação de inclusão de 
materiais no catálogo para planejamento 
2022


