
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

5º Termo de Abertura de Previsão de Registro de Pre ços 2017 
 

                                 Porto Alegre, 12 de junho de 2017 

Data limite para SOLICITAÇÃO e BLOQUEIO das requisições no sistema LIC: 

14 de Junho de 2017 

 

Informamos que estão liberadas para solicitação por Previsão de Registro de 

Preços REGIONAL, no sistema LIC, as famílias de Alimentação Humana para as seguintes 

regiões: 

788 – LEITES (Região 502) 

 

PREVISÃO MENSAL 
DE  

OUTUBRO/2017  
ATÉ  

MARÇO/2017 

 

 

 

CODIGO LIC NOME MODIFICADOR 

788.456.0006 LEITE ANIMAL VACA LONGA VIDA INTEGRAL  TETRAPAK  

788.456.0007 LEITE ANIMAL VACA LONGA VIDA DESNATADO TETRAPAK 

 

 



 

 

1 - A solicitação deverá ser feita na transação REQ-INC-MAT – requisição de 

PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS REGIONAL, indicando quais os itens 

desejados e o respectivo quantitativo mensal e BLOQUEADA no Sistema LIC, através da 
transação REQ-LIB-PRP;  

2 – Deverão ser usadas as regionais e os códigos dos locais de entrega conforme 
tabelas abaixo: 

RELAÇÃO DAS REGIONAIS 

 

 

REGIÃO 502           

Arroio dos Ratos 

Charqueadas 

Guaíba 

São Jerônimo 

 

 

3 – informamos que, durante o período em que o item estiver 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; 

4 – Avaliar com cuidado a QUANTIDADE e a UNIDADE de cada item para que a 

SOLICITAÇÃO seja a mais próxima possível da necessidade, evitando, assim, frustrações 

em nossos fornecedores, bem como desabastecimento ao longo da vigência do Registro 
de Preços. 

5 – ATENÇÃO: Esta Subsecretaria decidirá pelo prosseguimento ou não da compra, 
com base nas requisições efetuadas, quantidades solicitadas e histórico do item;   

 

 
Esclarecimentos, contate Joana (joana-antiqueira@smarh.rs.gov.br) ou Ana 
(ana-guilhermano@smarh.rs.gov.br) pelos telefone 3288-1576, no Departamento de Gestão de 
Contratos da Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC. 
 

Porto Alegre, 12 de Junho de 2017 
 

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 2º andar 
Porto Alegre/RS – CEP 90119 900 – Telefone: 51 – 32881550 – 32881160- 

 


