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RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA CHAMADA PARA SOLICITAÇÃO 

DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA (MATERIAL 

PERMANENTE) COM RECURSOS DE CAPITAL DISPOSTOS NO PLANO DE 

AÇÃO 2018 e 2019 DA PROPESQ 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Fundação Universidade Federal 

de Rondônia (PROPESQ/UNIR) torna pública a retificação e prorrogação da Chamada 

destinada à compra de equipamentos de pesquisa (material permanente), com recursos de 

capital dispostos no seu Plano de Ação 2018, para: 

 

1. Acrescentar às normas gerais e operacionais da aquisição de material 

permanente, os seguintes itens: 

4.6 Os equipamentos de tecnologia da informação - TI (inciso II do item 4.2 da Chamada), 

que serão licitados pela Diretoria de Tecnologia da Informação da UNIR – DTI 

(Computador completo com nobreak, Notebook, Datashow, Scanner, Software e 

Equipamento de vídeo conferência), poderão ser inseridos na proposta enviada à 

PROPESQ como acréscimos, até o limite de dois equipamentos de TI, ou seja, além do 

limite especificado nos itens 4.3 e 4.4 da Chamada (2 unidades no total), a serem licitados 

pela PROPESQ, serão aceitas na proposta mais duas unidades dos equipamentos de TI 

discriminados acima, desde que o valor total (equipamentos laboratoriais + equipamentos 

de TI) não ultrapasse o valor de R$ 50.000,00 estabelecido no item 4.3.  

§ 1º Considerando que o serviço de impressão da UNIR foi terceirizado, não serão aceitas 

solicitações de impressoras. 

§ 2º As propostas enviadas para a PROPESQ poderão ser retificadas até a data limite do 

novo cronograma. 

4.7 Nas solicitações de material permanente de uso individual serão aceitas até o máximo 

de 6 unidades por item, desde que não ultrapasse os valores definidos na Chamada. 

4.8 Os materiais constantes nas propostas serão inseridos em Ata de Registro de Preço 

com validade de um ano. Os empenhos serão solicitados de acordo com a ordem de 
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classificação do resultado da chamada, limitados aos recursos rateados para esta Pró-

Reitoria. Os materiais excedentes, de acordo com o resultado final da Chamada, poderão 

ser encaminhados para empenho e aquisição com recursos das UGR’s às quais os grupos 

estão vinculados, bem como no final do ano de 2018 com recursos remanescentes da 

UNIR, ou ainda, com recursos orçamentários do ano de 2019. 

 

2. Retificar o cronograma conforme segue: 

AÇÃO PERÍODO LINK 

Período de Submissão de propostas De 02/03/2018 a 

09/04/2018 

www.propesq.unir.br 

Menu: Pesquisa- Compras 2018/2019 

Divulgação das propostas enviadas 11/04/2018 www.propesq.unir.br 

Menu: Pesquisa- Compras 2018/2019 

Resultado Preliminar Até 17/04/2018 www.propesq.unir.br 

Menu: Pesquisa- Compras 2018/2019 

Recebimento de Recursos contra o Resultado 

Preliminar (Formulário Eletrônico) 

18/04/2018 www.propesq.unir.br.  

Menu: Pesquisa-Compras 2018/2019 

Resultado Final 20/04/2018 www.propesq.unir.br 

Menu: Pesquisa-Compras 2018/2019 

 

 

Porto Velho, 27 de março de 2018.  

  

 

 

______________________________________________________ 

Aline Wrege Vasconcelos 

Diretora de Pesquisa 

Portaria nº 1.044/2013/GR/UNIR 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Leonardo de Azevedo Calderon 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa 

Portaria nº 284/2017/GR/UNIR, de 10 de abril de 2017. 
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