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Prezados (as), boa tarde!

Com a utilização do sistema Simplus, a cada ano temos tentado aprimorar o Planejamento de Compras e de Serviços no campus UFV - Florestal, de forma que as licitações
sejam realizadas da forma mais eficiente possível. Tentamos um formato em 2019, que foi aprimorado em 2020 e, agora em 2021, tentaremos otimizá-lo ainda mais.

A intenção é reduzir a necessidade de lançamentos no sistema e orientar os usuários no entendimento do funcionamento dos setores. Percebemos que muitos setores solicitaram
itens que tínhamos em estoque, pois não tinham a informação sobre onde procurá-los.

Sendo assim, enviamos orientações sobre o pedido de compras para cada natureza de produto/serviço em 2021, com os respectivos prazos:

ADUBOS, SEMENTES, PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, ÓLEOS E OUTROS ITENS PARA O INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS:  não temos Pregão vigente em 2021. A demanda de insumos deve ser lançada individualmente por
cada técnico no Simplus, especificando a des nação do item, para fins de separação de centros de custo. Os orçamentos serão realizados por cada solicitante, conforme itens demandados. O lançamento deverá ser feito no Simplus entre
os dias 01 e 31 de março de 2021. 

COMBUSTÍVEIS:  temos Pregão vigente até 29/12/2021. A demanda deverá ser lançada pelo Setor de Transportes no Simplus entre os dias 01 e 31 de dezembro de 2021. 

DEDETIZAÇÃO: Não temos Pregão vigente em 2021. Caso tenham alguma demanda relacionada à dede zação em seu setor (ratos, baratas, aranhas, escorpiões, formigas etc), a demanda deve ser encaminhada para a Diretoria
Administra va do campus. O e-mail é dia-caf@ufv.br e o telefone é (31) 3602-1020. A Diretoria Administra va faz o Pregão considerando toda a metragem construída do campus. Somente a Diretoria Administra va fará o lançamento no
Simplus, baseada na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 30 de abril de 2021.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPIS E EPCS): temos Pregão vigente até 07/08/2021. Caso tenham alguma demanda relacionada à EPIs e EPCs (máscaras, óculos de proteção, capacete, roupas de apicultura,
protetor solar etc), a demanda deve ser encaminhada para o Setor de Segurança do Trabalho do campus. O e-mail é  stcaf@ufv.br e o telefone é (31) 3602-1030. O Setor de Segurança do Trabalho faz um controle de todos os
equipamentos disponibilizados para cada servidor. Caso não tenha o produto em estoque ou alguma alterna va viável, solicite ao Setor de Segurança do Trabalho que o inclua no próximo Pregão. Somente o Setor de Segurança do Trabalho
fará o lançamento no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 31 de outubro de 2021.

EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO: não temos Pregão vigente em 2021. A demanda de laboratório deve ser lançada individualmente por cada técnico no
Simplus, especificando a des nação do item, para fins de separação de centros de custo. Lembrando que o STI realiza compra para funcionamento administra vo do campus e os itens específicos para uso em laboratório devem ser
licitados por cada técnico ou responsável. Os orçamentos serão realizados por cada laboratorista, conforme itens demandados. O lançamento deverá ser feito entre os dias 01 e 31 de março de 2021. 

FERRAMENTAS E MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS, DE ALVENARIA, DE CARPINTARIA, DE SERRALHERIA ETC: temos diversos Pregões vigentes em 2021. Caso tenham alguma demanda relacionada à materiais e ferramentas em seu setor
(enxada, martelo, lâmpada, cabos, cadeados etc), a demanda deve ser encaminhada para o Serviço de Manutenção de campus. Para isso, u liza-se o sistema SISORD. Entre com seu usuário e senha e abra uma ordem de serviço solicitando
o material ou o serviço, explicando a necessidade do setor. Caso não tenha o produto em estoque ou o serviço licitado, solicite à Manutenção de campus que inclua a demanda no próximo Pregão. Somente a Manutenção de campus fará o
lançamento no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 31 de julho de 2021.

FORMATURAS: não temos Pregão vigente, nem em andamento, devido à pandemia de Covid-19. Caso haja uma movimentação para retorno das aulas e dos eventos para o final de 2021, os trâmites para a licitação devem ser finalizados
até agosto, para que dê tempo de finalizar a licitação até dezembro/2021 (Ato da equipe, Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Termo de Referência). Somente a Diretoria de Ensino fará o lançamento no
Simplus, baseado na demanda de eventos anuais, entre os dias 01 e 31 de agosto de 2021.

GÁS: Não temos Pregão vigente em 2021. Caso tenham alguma demanda relacionada à gás (apenas para uso profissional, tamanho P13 ou P45 etc), a demanda deve ser encaminhada para a Diretoria de Assuntos Comunitários do
campus.  Para isso, u liza-se o sistema SISORD. Entre com seu usuário e senha e abra uma ordem de serviço solicitando o gás, explicando a necessidade do produto. Somente a Diretoria de Assuntos Comunitários fará o lançamento no
Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 28 de fevereiro de 2021.

GRAMA PARA PLANTIO: Não temos Pregão vigente em 2021. Caso tenham alguma demanda relacionada à grama em seu setor (plan o em jardim, recuperação de grama morta etc), a demanda deve ser encaminhada para a Diretoria
Administra va do campus. O e-mail é dia-caf@ufv.br e o telefone é (31) 3602-1020. Caso não tenha o produto em estoque ou o serviço licitado, solicite à DIA que inclua a demanda no próximo Pregão. Somente a Diretoria Administra va
fará o lançamento no Simplus, baseada na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 31 de agosto de 2021.

INSUMOS AGROINDÚSTRIA:  temos Pregão vigente até 23/06/2021. A demanda da agroindústria deverá ser lançada pelo responsável pelas compras do setor no Simplus. Lembrando que os itens de limpeza devem ser considerados como
produtos de limpeza e enviados para a Diretoria de Assuntos Comunitários. O lançamento deverá ser feito entre os dias 01 e 31 de maio de 2021. 

INVESTIMENTOS/PERMANENTES (MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E OUTROS): os itens lançados anteriormente no Simplus e ainda não adquiridos não precisam ser relançados, pois temos um apanhado de todas as
demandas realizadas até o momento. Trata-se do recurso mais escasso e, portanto, mais di cil de se adquirir. Caso tenham alguma demanda relacionada à material permanente, de qualquer natureza (exceto informá ca, que deve ser
solicitado ao STI), a demanda deve ser lançada no Simplus até o dia 30 de abril de 2021, especificando o local de des nação do item e a necessidade/importância de se adquirir tal produto. 

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO: temos um Pregão em andamento, que possuirá validade de até 5 anos. Caso tenham alguma demanda relacionada à manutenção de ar condicionado, a demanda deve ser encaminhada para o
Serviço de Tecnologia da Informação (STI) do campus. Para isso, u liza-se o sistema SISORD. Entre com seu usuário e senha e abra uma ordem de serviço solicitando o serviço, explicando a necessidade e relatando o problema. Não há
necessidade de fazer lançamentos no Simplus ou no SIM!

MANUTENÇÃO DE CALDEIRA:  não temos Pregão vigente em 2021. A demanda deverá ser lançada pelo Setor de Segurança de Trabalho  no Simplus entre os dias 01 e 31 de maio de 2021.

MANUTENÇÃO DE ORDENHADEIRA: temos um Pregão vigente até 09/07/2021. A demanda deverá ser lançada pelo Setor de Animais (bovinos de leite) no Simplus entre os dias 01 e 30 de abril de 2021. 

MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO: temos um Pregão em andamento, que possuirá validade por todo o ano de 2021.  A demanda deverá ser lançada pela ETA  no Simplus entre os dias 01 e 31 de dezembro de 2021, para execução em
2022.

MANUTENÇÕES DIVERSAS:  não temos Pregão vigente em 2021. A demanda deve ser lançada individualmente por cada técnico no Simplus, especificando a des nação e o item que necessita de manutenção, para fins de separação de
centros de custo. O lançamento deverá ser feito no Simplus entre os dias 01 e 30 de maio de 2021. 

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE: temos Pregão vigente até 19/05/2021 e outro em andamento, junto aos itens u lizados pela Gráfica. Caso tenham alguma demanda relacionada à papelaria (caneta, lápis, folha A4, tonner de
impressora etc), a demanda deve ser encaminhada para o Almoxarifado Central do campus. O e-mail é almoxarifado.florestal@ufv.br e o telefone é (31) 3602-1043. O almoxarifado u liza o sistema Truncus para controle de estoque. Por
isso, sempre que buscar algum item no almoxarifado, lembre-se de entrar no sistema e dar entrada no produto em seu setor. Caso não tenha o produto em estoque, solicite ao almoxarifado que o inclua no próximo Pregão. Somente o
Almoxarifado fará o lançamento no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 31 de julho de 2021.

MATERIAIS DE INFORMÁTICA: temos um Pregão em andamento e outro com validade até julho de 2021. Caso tenham alguma demanda relacionada à informá ca nos setores administra vos (mouse, nobreak, computador, teclado, cabos
etc), a demanda deve ser encaminhada para o Serviço de Tecnologia da Informação (STI) do campus. Para isso, u liza-se o sistema SISORD. Entre com seu usuário e senha e abra uma ordem de serviço solicitando o material ou o serviço,
explicando a necessidade do produto. Caso não tenha o produto em estoque, solicite ao STI que o inclua no próximo Pregão. Somente o STI fará o lançamento no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de consumo
anual, entre os dias 01 e 30 de setembro de 2021. Observação importante: nessa demanda do STI não se incluem os itens para laboratório de informá ca, computação, eletrônica ou eletrotécnica, pois tais demandas devem ser feitas
separadamente pelos responsáveis pelos laboratórios entre os dias 01 e 30 de setembro de 2021. 

MATERIAIS E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERCAS (ARAME FARPADO, ALAMBRADO ETC): temos um Pregão vigente até 22/10/2021, com todas as demandas já direcionadas. Caso tenham alguma demanda relacionada à confecção de
cerca em seu setor (para proteção de equipamentos, animais, consertos etc), a demanda deve ser encaminhada para o Serviço de Manutenção de campus. Para isso, u liza-se o sistema SISORD. Entre com seu usuário e senha e abra uma
ordem de serviço solicitando o material ou o serviço, explicando a necessidade do setor. Caso não tenha o produto em estoque ou o serviço licitado, solicite à Manutenção de campus que inclua a demanda no próximo Pregão. Somente a
Manutenção de campus fará o lançamento no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 30 de setembro de 2021. 

MATERIAIS PARA O SETOR DE SAÚDE: não temos Pregão vigente em 2021. Somente o Setor de Saúde fará o lançamento no SIM, baseado na demanda anual e na necessidade do setor, entre os dias 01 e 28 de fevereiro de 2021.

MATERIAL DE LIMPEZA: temos Pregão vigente até 18/11/2021 e outro em andamento. Caso tenham alguma demanda relacionada à material de limpeza (vassouras, rodos, panos, álcool, desinfetante etc), a demanda deve ser
encaminhada para a Diretoria de Assuntos Comunitários do campus. O e-mail é dac.ufvcaf@ufv.br e o telefone é (31) 3602-1200. Caso não tenha o produto em estoque, solicite à Diretoria de Assuntos Comunitários que o inclua no
próximo Pregão. Somente a Diretoria de Assuntos Comunitários fará o lançamento no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 31 de agosto de 2021. Observação importante: os itens
de limpeza de laboratório, como álcool e lico, álcool em gel e luvas descartáveis, deverão ser incluídos na demanda de limpeza, uma vez que não conseguimos fazer Registro de Preços de um mesmo item em mais de um Pregão.

MATERIAL ESPORTIVO: temos Pregão vigente até 09/07/2021, com todas as demandas já direcionadas. Caso tenham alguma demanda relacionada à material espor vo (bolas, redes, troféus etc), a demanda deve ser encaminhada para a
Diretoria de Assuntos Comunitários do campus. O e-mail é dac.ufvcaf@ufv.br e o telefone é (31) 3602-1200. Caso não tenha o produto em estoque, solicite à Diretoria de Assuntos Comunitários que o inclua no próximo Pregão. Somente
a Diretoria de Assuntos Comunitários fará o lançamento no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 31 de julho de 2021. Observação importante: a demanda exclusiva do curso de
Educação Física, tanto para o ensino superior quanto para o Ensino Médio, deverá ser lançada separadamente no Simplus pelo responsável pelo curso no mesmo período, para fins de separação de centros de custo.
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MATERIAL HIDRÁULICO E REAGENTES PARA ETA: não temos Pregão vigente em 2021. Caso tenham alguma demanda relacionada à materiais hidráulicos em seu setor (torneiras, canos etc), a demanda deve ser encaminhada para o Serviço
de Manutenção de campus, que redirecionará para o setor de hidráulica (ETA). Para isso, u liza-se o sistema SISORD. Entre com seu usuário e senha e abra uma ordem de serviço solicitando o material ou o serviço, explicando a
necessidade do setor. Caso não tenha o produto em estoque ou o serviço licitado, solicite à ETA que inclua a demanda no próximo Pregão. Somente a ETA fará o lançamento no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de
consumo anual, entre os dias 01 e 31 de junho de 2021.

PODA DE ÁRVORES, LENHA ETC: Não temos Pregão vigente em 2021. Caso tenham alguma demanda relacionada à lenha ou poda de árvores em seu setor (lenha para caldeira, corte de eucalipto etc), a demanda deve ser encaminhada
para o Setor de Silvicultura do campus. O e-mail é joviano@ufv.br e o telefone é (31) 3602-1329. Caso não tenha o produto em estoque ou o serviço licitado, solicite ao Joviano que inclua a demanda no próximo Pregão. Somente o Setor
de Silvicultura fará o lançamento no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 30 de março de 2021.

RAÇÃO, SUPLEMENTOS E OUTROS ITENS PARA OS ANIMAIS DO CAMPUS: temos Pregão em andamento. Caso tenham alguma demanda relacionada à animais (alimentação, cuidados diversos etc), a demanda deve ser encaminhada para
o Setor de Animais do campus. O e-mail é rafael.osilva@ufv.br e o telefone é (31) 3602-1307. Caso não tenha o produto em estoque, solicite ao Setor de Animais que o inclua no próximo Pregão. Somente o Setor de Animais fará o
lançamento no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 31 de novembro de 2021.

REAGENTES, VIDRARIAS E DEMAIS INSUMOS PARA LABORATÓRIO: temos Pregão vigente até 23/06/2021 e outro em andamento que terá validade até janeiro de 2022. A demanda de laboratório deve ser lançada individualmente por
cada técnico no Simplus, especificando a des nação do item, para fins de separação de centros de custo. Lembrando que os itens de limpeza devem ser considerados como produtos de limpeza e enviados para a Diretoria de Assuntos
Comunitários. Os orçamentos serão realizados por pessoa formalmente designada ou por cada laboratorista, conforme itens demandados e comum acordo entre os setores. O lançamento deverá ser feito no Simplus entre os dias 01 e 30
de junho de 2021. 

ROÇADA DE PASTO: temos Pregão vigente até 22/12/2021. Caso tenham alguma demanda relacionada à roçada, a demanda deve ser encaminhada para o Setor de Animais do campus. O e-mail é rafael.osilva@ufv.br e o telefone é (31)
3602-1307. Caso não tenha o serviço licitado, solicite ao Setor de Animais que inclua a metragem no próximo Pregão. Somente o Setor de Animais fará o lançamento no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de
consumo anual, entre os dias 01 e 31 dedezembro de 2021, para execução em 2022.

SIA, FECITEC E MOSTRA DE PROFISSÕES: não temos Pregão vigente, nem em andamento, devido à pandemia de Covid-19. Caso haja uma movimentação para retorno das aulas e dos eventos para meados de 2021, os trâmites para a
licitação devem ser finalizados até junho, para que dê tempo de finalizar a licitação até agosto/2021 (Ato da equipe, Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Termo de Referência). Somente a Diretoria de
Pesquisa fará o lançamento no SIM, baseado na demanda de eventos anuais, entre os dias 01 e 30 de junho de 2021.

SEMANA DO PRODUTOR RURAL: não temos Pregão vigente, nem em andamento, devido à pandemia de Covid-19. Caso haja uma movimentação para retorno das aulas e dos eventos para meados de 2021, os trâmites para a licitação
devem ser finalizados até abril, para que dê tempo de finalizar a licitação até junho/2021 (Ato da equipe, Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Termo de Referência). Somente a Diretoria de Extensão e
Cultura fará o lançamento no SIM, baseado na demanda de eventos anuais, entre os dias 01 e 31 de março de 2021.

VACINAS E MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS DO CAMPUS: não temos Pregão em andamento. Caso tenham alguma demanda relacionada à animais (alimentação, cuidados diversos etc), a demanda deve ser encaminhada para o Setor
de Animais do campus. O e-mail é rafael.osilva@ufv.br e o telefone é (31) 3602-1307. Caso não tenha o produto em estoque, solicite ao Setor de Animais que o inclua no próximo Pregão. Somente o Setor de Animais fará o lançamento
no Simplus, baseado na demanda que receberam e na média de consumo anual, entre os dias 01 e 28 de fevereiro de 2021.

Sendo assim, separando os lançamentos por mês, temos:

FEVEREIRO Materiais para Setor de Saúde; Vacinas e medicamentos para os animais do campus; Gás.

MARÇO

Adubos, sementes, peças para equipamentos agrícolas, óleos e outros itens para o Ins tuto de Ciências
Agrárias; Equipamentos e insumos para laboratórios de eletrônica, eletrotécnica, informá ca e
computação; Poda de árvores; Semana do Produtor Rural.

ABRIL
Inves mentos/Permanentes (Mobiliários, equipamentos de laboratório e outros); Manutenção de
ordenhadeira; Dede zação.

MAIO Insumos Agroindústria; Manutenção de Caldeira; Manutenções diversas.

JUNHO
Material hidráulico e reagentes para a ETA; Reagentes, vidrarias e demais insumos para laboratório; SIA,
FECITEC e Mostra de Profissões. 

JULHO
Ferramentas e materiais e serviços elétricos, de alvenaria, de carpintaria, de serralheria, etc; Materiais de
escritório e expediente; Material espor vo.

AGOSTO Formaturas; Material de limpeza; Grama para Plan o.

SETEMBRO Materiais de informá ca; Materiais e serviço de confecção de cercas (arame farpado, alambrado etc)

OUTUBRO Equipamentos de proteção individual e cole va (EPIs e EPCs).

NOVEMBRO Ração, suplementos e outros itens para os animais do campus.

DEZEMBRO Combus veis; Manutenção de poço artesiano; Roçada de pasto

IMPORTANTE: As demandas a serem lançadas no Simplus ou no SIM, são aquelas que lançamos no ano passado no site do Ministério da Economia (PGC). Ou seja, lembre-se
de lançar somente aquilo que foi planejado para compra no ano passado. Caso tenha alguma demanda superveniente, esta deverá ser justificada, tanto no Simplus, quanto para
o Ministério da Economia.

Qualquer dúvida estamos à disposição!

Att.,
Diretoria Administrativa
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