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Memorando Circular nº. 18/2017/DCOM      

 

 

Florianópolis, 29 de junho de 2017. 

 

 

 

Às Unidades de Ensino, Pró-Reitorias, Secretarias e Departamentos da UFSC e aos Campi 

 

 

 

Assunto: Alterações dos procedimentos para solicitação de emissão de nota de empenho 

de material 

 

 

1.  O Departamento de Compras informa quanto à mudança de procedimentos para 

solicitação de emissão de nota de empenho de material, quando for proveniente de licitação 

por meio do Sistema de Registro de Preços. Aplica-se tanto para material de consumo como 

permanente. 

2. As instruções relativas aos novos procedimentos estão disponíveis no sítio do DCOM 

(<http://dcom.proad.ufsc.br>), no menu “Orientações”, seção “Solicitação de empenho”. É 

importante que os servidores responsáveis por tal procedimento verifiquem se possuem o 

perfil necessário, no sistema Solar. Caso não possua, deverá ser feita a solicitação de alteração 

do perfil junto à SeTIC. 

3. Tal mudança tem por objetivo utilizar uma nova metodologia para o atendimento 

destas demandas, de maneira mais eficiente, célere e menos sujeita a erros do que o 

procedimento anterior, e faz parte das ações adotadas pelo DCOM para garantir maior 

celeridade no andamento dos processos de compras da UFSC, bem como o incremento do 

nível de qualidade destes processos. 

4. Salientamos que tal mudança não se aplica aos procedimentos utilizados para emissão 

de empenhos para aquisições por outras modalidades, tais como dispensa ou inexigibilidade 

de licitação. 

5. Por fim, informamos que, a partir do dia 10 de julho de 2017, as solicitações que 

chegarem ao DCOM sem seguir as instruções informadas serão devolvidas, para que sejam 

realizadas conforme a nova metodologia. 

  



 

6. Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail ccmp@contato.ufsc.br e no sítio do 

DCOM, <http://dcom.proad.ufsc.br>. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

GUILHERME KRAUSE ALVES 
Diretor 
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