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Memorando Circular n.º 021/CED/2018 

Florianópolis, 25 de outubro de 2018. 

Aos setores do CED 

 

Assunto: Planejamento Anual e procedimentos de Compras 2019 
 

A Direção do CED e o setor de Compras irão realizar uma reunião no dia 22 de 

novembro de 2018, às 9 horas, na Sala de Reuniões, para tratar do Planejamento Anual e dos 

procedimentos de compras para 2019. 

 

Os setores que possuem demandas para aquisição de itens deverão encaminhar 

memorando formalizando a demanda com planilha (anexa) devidamente preenchida por etapa 

do calendário de compras do CED (anexo) e por ordem de prioridade. Lembramos que as 

demandas deverão seguir os critérios definidos no Memorando Circular nº 003/CED/2018: (1) 

salas de aula; (2) ambiente de trabalho; (3) espaços coletivos. Reforçamos ainda que, por 

exigência do Departamento de Compras da UFSC, as justificativas deverão demonstrar de que 

maneira os itens solicitados contribuirão para o atendimento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da Instituição.  

 

A planilha e a confirmação de presença na reunião deverão ser encaminhadas até 

14/11/2018 para o e-mail compras.ced@contato.ufsc.br.  

 

Orientações quanto ao preenchimento da planilha referente ao planejamento anual:  

a) Não incluir materiais do almoxarifado, pois a Direção mantém um 

pequeno estoque de itens de expediente para atender as demandas dos 

setores; 

 

b) Em relação aos pedidos de computadores, a solicitação destes 

equipamentos deve ser realizada via SETIC, conforme procedimento 

disponível no manual de procedimentos administrativos em 

http://ced.ufsc.br/procedimentos-administrativos/#3.02. Caso o setor 

queira adquirir computadores com recurso próprio deverá incluir este 

item no planejamento; 

 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Antonio Alberto Brunetta                

DIRETOR DO CED 

Portaria Nº 2206/2017/GR 

 

Jackeline C. Pinheiro 

Setor de Compras CED 

(Original firmado) 

                  (Original firmado) 
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