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Às Unidades Acadêmicas e Administrativas 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC  

 
 

Assunto: Dimensionamento de impressoras para novo processo licitatório. 
 

 

1. A SEPLAN, em conjunto com a SeTIC, com o objetivo de embasar o novo processo 
de licitação para contratação de serviço de outsourcing de impressão, solicita a realização de 
dimensionamento do número de impressoras para as unidades administrativas e acadêmicas da 
UFSC, com a recomendação de redução do número de impressoras, visando a economicidade 
dos recursos públicos na nova contratação.  

 
2.  Cada unidade da UFSC deve preencher um único formulário (conforme modelo 
disponível aqui) que contemple todas as demandas de sua unidade. O formulário deve ser 
enviado até 10 de março de 2023 assinado digitalmente pelo gestor de custos, por meio do 
sistema SPA, para o setor SeTIC/SEPLAN, e para o e-mail setic@contato.ufsc.br. As unidades que 
não encaminharem o dimensionamento no prazo indicado não terão impressoras, pois não serão 
contempladas no novo processo licitatório.  
 
3.  Para auxiliar no dimensionamento a ser realizado pelas unidades administrativas 
e acadêmicas, a SeTIC disponibiliza relatório contendo informações sobre as impressoras atuais 
de cada unidade. 

 
4.  O Plano de Logística Sustentável 2021-2024 da UFSC objetiva diminuir em 10% os 
gastos com impressão. Hoje, o custo anual do serviço de impressão é de R$ 1.423.874,28. A 
necessidade da racionalização da quantidade de equipamentos também já foi apontada por 
órgãos de controle em função da existência de equipamentos subutilizados. Ademais, estamos 
em um cenário de restrição orçamentária, o que reforça a necessidade de análise criteriosa das 
necessidades de equipamentos. 

 
5.  Informamos que existem diversos recursos que visam a otimização dos processos 
administrativos e acadêmicos e possibilitam a realização de atividades de modo digital, reduzindo 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13QAWYjpppPfX7cP-yTqa0GirQGOy_eNz/edit?usp=share_link&ouid=112685619815374460501&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mNlcym0sbANeUViE7LGFCIXTrfCN7Ym3/edit?usp=share_link&ouid=112685619815374460501&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mNlcym0sbANeUViE7LGFCIXTrfCN7Ym3/edit?usp=share_link&ouid=112685619815374460501&rtpof=true&sd=true
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a necessidade de impressão de documentos. Dentre eles, podemos citar: Assina UFSC, 
Plataforma Solar (SPA), serviço de Pastas Compartilhadas, Arquivos e Impressão em Nuvem 
(retirada de documentos enviados para impressão em qualquer impressora da UFSC). Mais 
informações sobre esses serviços estão disponíveis em ti.ufsc.br.  

 
6.  Em anexo a este Ofício, constam breves orientações a respeito do preenchimento 
de planilha de dimensionamento. Em caso de dúvidas sobre este procedimento, entre em 
contato pelo e-mail setic@contato.ufsc.br ou pelo ramal 6372. 

 
7.  A SeTIC e a SEPLAN colocam-se à disposição para eventuais esclarecimentos que 
se façam necessários. 
 
 
 

ANDREA CRISTINA TRIERWEILLER 
Secretária de Planejamento e Orçamento 
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