
 

 

 
 

Subsecretaria da Administração Central de Licitações  – Celic 
Departamento de Gestão de Contratos – Dgcon/Celic 

 
6º COMUNICADO DE PREVISAO DE REGISTRO DE PREÇOS 2017 

 
 

Data limite para SOLICITAÇÃO e BLOQUEIO das requisi ções no sistema 

LIC:     12 / 05 / 2017 

 
                      
   Informamos que está(ão) liberado(s) para solicitação por Previsão  de Registro 
de Preços, no sistema LIC, o(s) item(ns) da(s) família(s): 
 
 

395 
PREVISÃO PARA O 

PERÍODO DE 6 

MESES (TOTAL) 

 
 

CÓDIGO LIC NOME MODIFICADOR 

 
395.691.0047 RÁDIO TRANSCEPTOR VHF PORTÁTIL DIGITAL P25 FASE II 

395.691.0048 RADIO TRANSCEPTOR VHF MÓVEL DIGITAL APCO P25 FASE 

 
 

 
Observações Gerais: 
 
1 - A solicitação deverá ser feita na transação REQ-INC-MAT – (OPÇÃO 3)  

requisição de PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, indicando quais os itens 
desejados e o respectivo quantitativo total (para o período de 06 meses), 
conforme solicitado na inclusão  do item na  requisição, para o período de vigência da 
ATA e BLOQUEADA  no Sistema LIC, através da transação REQ-LIB-PRP;   

 
2 – informamos que, durante o período em que o(s) item (ns) estiver (em) 

com indicador de Previsão ou, ainda, durante a vigência da ATA, não será possível incluir 
requisições normais para os mesmos, portanto, salienta-se a importância da participação 
de todos os órgãos que utilizam estes itens; 

 
3 – Avaliar com cuidado a QUANTIDADE e a UNIDADE de cad a item para 

que a SOLICITAÇÃO seja a mais próxima possível da neces sidade , evitando, assim, 
frustrações em nossos fornecedores, bem como desaba stecimento ao longo da 
vigência do Registro de Preços . 

 



4 – Caso exista(am) item(ns) com consumo elevado, que não constem nesta 
abertura de previsão, favor informar via e-mail o código e os quantitativos mensais ou 
totais do(s) mesmo(s) para análise e possível inclusão no Registro de Preços.  

 
 
 

Esclarecimentos quanto a este Comunicado poderão se r obtidas junto à Equipe de 
Registro de Preços, através dos e-mails registro-ce lic@smarh.rs.gov.br, joana-
antiqueira@smarh.rs.gov.br ou ana-guilhermano@smarh .rs.gov.br e pelos telefones 
3288-1565/ 3288 1576 ou 3288-1198. 

 
 

ATENÇÂO:  

Ficará a cargo e critério desta Subsecretaria a dec isão de prosseguimento ou não 
da compra, com base nas requisições efetuadas, quan tidades solicitadas e 
histórico do item;   

 
 

Equipe de Registro de Preços/Dgcon/Celic 
 

Porto Alegre, 05 de Maio de 2017 


