
Por dentro dos setores: Compras e Licitações

Todas as aquisições de materiais de consumo, equipamentos, 
serviços e obras de engenharia são responsabilidade do Se-
tor de Compras e Licitações. Na prática, todos os setores que 

fazem especificações dos materiais, serviços, realizam orçamentos 
e emitem pedidos colaboram diretamente com o Setor de Compras 

e Licitações.
   Com exceção dos serviços diversos e obras de engenharia, o processa-

mento das compras de materiais de consumo e permanente são realizadas 
pelo Sistema de Gerenciamento de Compras (Sigecom). Com uma equipe formada por seis 
técnicos universitários, o setor realiza compras para a Udesc Lages e para os outros centros da 
universidade, assim como, os demais centros também realizam compras quando a Udesc Lages 
tem necessidade.

Por dentro dos setores: Compras e Licitações

https://sigecom2.cav.udesc.br/


Pedidos de compra

Para realizar a compra de material de 
consumo diverso ou de equipamen-

to, é necessário utilizar o Sigecom, que 
possui um banco de dados que concen-
tra todas as necessidades do centro. 
Em caso de equipamento incomum, é 
preciso solicitar ao Setor de Compras 
e Licitações a inclusão do mesmo no 
sistema. Além dos itens, devem estar 
incluídos no sistema os seus respecti-
vos orçamentos, que deverão, em prin-
cípio, ser fornecidos pelo interessado. 
“A emissão do pedido está condiciona-
da à condição de que o item tenha, no 
mínimo, três orçamentos”, explica o co-
ordenador do setor, Décio Poli.

Qualquer aquisição, seja de materiais, ser-
viços ou obras de engenharia, está vincula-
da a dois dispositivos legais básicos: A Lei 
nº 8.666/93 e a Lei nº 10.520/02. A primeira 
estabelece as seguintes modalidades de 
licitações: concorrência; tomada de pre-
ço; convite; concurso; e leilão. Já a Lei nº 
10.520/02 prevê a modalidade de pregão, a 
mais usada no centro, que tradicionalmen-
te realiza pregão presencial para demanda 
certa e para o sistema de registro de preço. 
Além das duas leis federais para compras 
via processos licitatórios, o centro está vin-
culado às instruções normativas internas, 
que são referências para o sistema de con-
trole da universidade.

Vinculado à limitação de recursos, o 
centro realizou 27 pregões e uma toma-
da de preço, em 2016. Além das moda-
lidades tradicionais baseadas na Lei nº 
8.666/93, foram realizadas 43 dispensas 
de licitação (DLs) e 98 inexigibilidades 
de licitação (ILs). Também foram reali-
zados 86 contratos, 21 aditivos de con-
trato e emitidas 159 autorizações de for-
necimento (AFs) resultantes do sistema 
de registro de preço. O setor também é 
responsável por todas as autorizações 
de pagamento e pelo lançamento dos 
dados de todos os processos no siste-
ma e-Sfinge, do Tribunal de Contas de 
Santa Catarina (TCE).

Modalidades de Licitações Números do Setor



Toque de saúde Com Kelli Folmann

Dezembro é o mês 
da conscientiza-

ção conta o câncer de pele. Com a chega-
da do verão, uma das épocas do ano mais 
esperadas para ir à praia e piscina, o calor 
e o sol formam uma combinação atraen-
te, porém perigosa. É preciso ficar atento, 
pois excesso de exposição ao sol pode 
causar problemas de pele. O sol favorece 

o surgimento de sardas, rugas, manchas, 
queimaduras, que podem evoluir para o 
câncer de pele. Evitar a exposição solar 
no período entre 10h e 16h, usar protetor 
solar com FPS acima de 30, óculos escu-
ros, chapéu, e guarda-sol é indispensável. 
Proteger a pele é a melhor estratégia para 
prevenir o câncer. O Sol faz bem à saúde, 
use-o com responsabilidade!

Visita técnica à Argentina e Chile
Professores e estudantes do Programa de Pós-Gra-
duação em Produção Vegetal conheceram empresas, 
entidades de pesquisa e universidades, na Argentina 
e no Chile, em 28 de novembro à 12 de dezembro. A 
visita técnica foi realizada durante a disciplina de Tó-
picos Especiais em Produção Vegetal – Fruticultura no 
Mercosul. A ida incluiu a visitação de pomares de alta 
tecnologia de cereja, pêssego, ameixa e maçã. O gru-
po conheceu um novo tratamento em câmara fria, onde 
as frutas são submetidas ao recurso de um fungicida 
de baixo impacto que não deixa resíduos. Para os es-
tudantes, a oportunidade foi de visualizar, na prática, o 
que existe de mais moderno nas fruticulturas chilena e 
argentina, por meio do contato direto com  os melhores 
profissionais dos dois países.

Mestrandos premiados em congresso
Dois trabalhos científicos do Departamento de Medicina Veterinária foram premiados no 12º Congresso Brasileiro 
de Anestesiologia Veterinária, em Curitiba-PR. Os trabalhos “Avaliação ventilatória em ovelhas submetidas a dois 
protocolos de manutenção anestésica”, apresentado pela mestranda Luara da Rosa, e “Comparação da infusão 
de morfina e cetamina associada ou não a lidocaína em gatas submetidas à ovariohisterectomia”, do mestrando 
Samuel Ronchi, foram considerados os melhores trabalhos científicos na classificação geral nas categorias apre-
sentação oral e banner, respectivamente. As pesquisas foram orientadas pelo professor Nilson Oleskovicz, do 
grupo de pesquisa em Anestesiologia Veterinária, que ministrou duas palestras no evento.

Treinamento de inovação na Suíça
A professora Maria de Lourdes Magalhães participou 
de um treinamento na Suíça, no início do mês, re-
presentando o Grupo de Bioquímica e Biologia Mo-
lecular. Eles tiveram um projeto de inovação premia-
do com terceiro lugar, durante o Academic-Industry 
Training, um evento da Swissnex, uma organização 
dos governos suíço e brasileiro, que visa transformar 
ideias inovadoras de cientistas em produtos com va-
lor de mercado. O projeto do grupo consiste no de-
senvolvimento de novas moléculas para substituir o 
uso de anticorpos secundários em pesquisa e diag-
nóstico e está sendo patenteado pela Udesc. Além 
da professora Maria de Lourdes, o grupo de pesqui-
sa é formado pelos professores Gustavo Felippe da 
Silva, Luiz Claudio Miletti e Carla Ivane Vogel.
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Há mais, muito mais, para o Natal do 
que luz de vela e alegria. É o espírito 
de doce amizade que brilha todo o 
ano. É consideração e bondade, é a 

esperança renascida novamente, para 
paz, para entendimento, e para bene-

volência.
Boas festas, paz e alegria!

O programa de extensão Amigo do 
Carroceiro realizou a última ação 

social do ano, nesta quarta-feira, 14. 
Em parceria com o Programa Mesa 
Brasil, do Sesc, foram doados frangos 
para complementar a ceia de Natal de 
41 carroceiros.
  Marino Alves da Silva, que participa 
do programa há mais de 10 anos, conta 
que vive com a esposa e a neta e que 
terá um Natal diferente: “Gostei muito 
de receber a doação”.
  A parceria com o Mesa Brasil iniciou  
em agosto e, a partir de então, todas 
as semanas, os inscritos no Amigo do 
Carroceiro recebem doação de alimen-
tos. “Há tempos, tínhamos a intenção 
de contribuir mais com os carroceiros e 
seus familiares. Esse presente fará com 
que eles passem um Natal melhor”, co-
menta o coordenador do programa, Jo-
andes Fonteque.

Programa Amigo do Carroceiro 
doa frangos para inscritos

Marino Alves da Silva


