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U F P E - S I PA C

Ajuda?

- Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

JAELSON DA SILVA SOUZA

Tempo de Sessão: 01:30

--- MUDAR DE SISTEMA ---

Orçamento: 2019

CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA -... (12.34)

PORTAL ADMINISTRATIVO> SOLICITAR

EM UMA

INTENÇÃO > COMPROVANTE

Operação realizada com sucesso!
DADOS

DA

REQUISIÇÃO

Número/Ano: 758/2019
Intenção Associada: 2/2019
Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARTICIPAR DE UM REGISTRO DE PREÇOS
Data de Cadastro: 14/02/2019
Grupo de Material EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Unidade Req.: CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV
Valor da Req.: 67.512,06
Status: ENVIADA
ITENS INSERIDOS
Item

NA

REQUISIÇÃO

DE

Proc. Compra

M A T E R I A L (10)
Qtd. Req.

Valor (R$)

Total (R$)

1

5233000000340

APARELHO DE SOM 1000
WATTS

-

2,00

1.325,88

2.651,76

2

5233000000347

CÂMERA FILMADORA
DIGITAL 8 MEGAPIXELS

-

-

9,00

1.328,17

11.953,53

3

CÂMERA FOTOGRÁFICA
5233000000368 SEMI PROFISSIONAL 16
MEGAPIXELS

-

-

5,00

1.816,67

9.083,35

4

5233000000349

-

-

3,00

225,00

675,00

5

MICROFONE DE LAPELA
5233000000373
SEM FIO

-

-

12,00

358,96

4.307,52

6

MICROFONE DE MÃO
5233000000375
SEM FIO PROFISSIONAL

-

-

9,00

2.219,74

19.977,66

7

TELEVISOR LED 32"
5233000000359
SMART TV

-

-

4,00

1.216,00

4.864,00

8

TELEVISOR LED 46 A 48"
5233000000361
SMART TV

-

4,00

2.487,81

9.951,24

9

TELEVISOR LED 55"
5233000000363
SMART TV

-

-

1,00

3.450,00

3.450,00

5233000000389 WALKIE TALKIE

-

-

2,00

299,00

598,00

10

Código Denominação

GRAVADOR DIGITAL
ÁUDIO

Qtd. Sol.

Solicitar outra Requisição a partir de uma Intenção de Registro de Preços

A(O) UFPE é uma instituição com um alto grau de informatização e opta pela redução de papel em alguns dos seus procedimentos
administrativos, que já são totalmente informatizados. Faça sua parte, NÃO IMPRIMA este comprovante. Não há necessidade.

É necessário que nos conscientizemos de que evitar mal tratar o nosso meio ambiente significa preservar o nosso
futuro. É nosso dever realizar nossa parte poupando o meio ambiente e conscientizando quem está à nossa volta.
Mesmo com a expansão da informatização no serviço público nos últimos dez anos, o consumo de papel tem
aumentado, tornando vitais a economia, o reflorestamento e a reciclagem.

Portal Administrativo
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14/02/2019

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO

DE

REQUISIÇÃO

MATERIAIS

DE

: Visualizar Detalhes

DADOS

DA

REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 784/2019
Tipo: REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS
Convênio: Não
Grupo de Material: MOBILIARIO EM GERAL (5242)
Unidade Requisitante: CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV (12.34)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: 03843499438 - JAELSON DA SILVA SOUZA (Ramal: 21264124)
Data: 14/02/2019
Valor da Requisição: R$ 2.240,20
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA
Custeada por CONVÊNIO? Não
Observações:
Status Atual: ENVIADA

ITENS

DA

REQUISIÇÃO

Item

Unid.
Med.

Código Denominação

Quant.

Valor

Total A D C E L Status

1 5242000000664 SUPORTE UNIVERSAL
PARA TV ATÉ 55"

UNIDADE

5 R$ 112,40

2 5242000000663 TRIPÉ PARA CÂMERA

UNIDADE

6 R$ 279,70 R$ 1.678,20 0 0 0 0 0 CADASTRADO

A: Qtd. atendida

HISTÓRICO

DA

Data/Hora

D: Qtd. devolvida

C: Qtd. em processo de compra

R$ 562,00 0 0 0 0 0 CADASTRADO

E: Qtd. empenhada

L: Qtd. em liquidação

REQUISIÇÃO
Status

Usuário

Observações

14/02/2019 12:10 CADASTRADA

JAELSON DA SILVA SOUZA

14/02/2019 12:10 ENVIADA

JAELSON DA SILVA SOUZA

Topo
DETALHES

DA

AQUISIÇÃO

DOS

ITENS

Compras

Empenhos

Nenhum
processo
cadastrado

Nenhum empenho cadastrado

Notas Fiscais

Processos de
Pagamento

Nenhuma nota Nenhum processo
cadastrada
pagamento

SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2019 - UFRN - sipac02.ufpe.br.sipac02

https://sipac.ufpe.br/sipac/requisicoes/material/visualizar_requisicao.jsf?popup=true&idReq=24629

1/1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV

MEMORANDO ELETRONICO Nº 13/2019 - CAV (12.34)
(Identificador: 201901104)
Nº do Protocolo: 23076.007525/2019-14
Recife-PE, 14 de Fevereiro de 2019.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Assunto: Coleta de Demandas

Prezados,

Atendendo à demanda da Pró-reitora de Gestão Administração e em acordo com disposto no Inciso
II, parágrafo 7º, Artigo 15 da Lei 8.666/93 este Centro Acadêmica solicita a aquisição do objeto descrito e
quantificado na requisição nº 758/2019 associada à Intenção de Registro de Preço nº 02/2019.
A aquisição em tela respalda-se na coleta de demandas realizada em todos os setores do Centro
Acadêmico de Vitória, no período de 14 de janeiro a 01 de fevereiro de 2019.

(Assinado digitalmente em 14/02/2019 18:33)
JOSE EDUARDO GARCIA
Matrícula: 1605570

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: 13, ano: 2019, tipo:
MEMORANDO ELETRONICO, data de emissão: 14/02/2019 e o código de
verificação: 96b9877b6c

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA - CAV

MEMORANDO ELETRONICO Nº 14/2019 - CAV (12.34)
(Identificador: 201901106)
Nº do Protocolo: 23076.007540/2019-54
Recife-PE, 14 de Fevereiro de 2019.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Assunto: Coleta de Demandas

Prezados,

Atendendo à demanda da Pró-reitora de Gestão Administração e em acordo com disposto no Inciso
II, parágrafo 7º, Artigo 15 da Lei 8.666/93 este Centro Acadêmica solicita a aquisição do objeto descrito e
quantificado na requisição nº 784/2019 associada à Intenção de Registro de Preço nº 02/2019.
A aquisição em tela respalda-se na coleta de demandas realizada em todos os setores do Centro
Acadêmico de Vitória, no período de 14 de janeiro a 01 de fevereiro de 2019.

(Assinado digitalmente em 14/02/2019 18:33)
JOSE EDUARDO GARCIA
Matrícula: 1605570

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: 14, ano: 2019, tipo:
MEMORANDO ELETRONICO, data de emissão: 14/02/2019 e o código de
verificação: 199055396e

JUSTIFICATIVAS DAS DEMANDAS 2019 (CENTRO DE BIOCIÊNCIA)

LINHA BRANCA - IRP 1/2019
Equipamentos utilizados para armazenamento de amostras químicas,
biológicas e reagentes laboratoriais. Bem como visa atender necessidade da
copa e cozinha de alguns Departamentos.
AUDIO, VIDEO E FOTO - IRP 2/2019
Equipamentos a serem utilizados em aulas práticas e de campo, atender
necessidade da sala de reuniões, das salas de aulas, para conferências,
defesas de teses, reuniões, aulas, seminários, palestras e concursos públicos.
ELETRODOMÉSTICOS – IRP 24/2019
Materiais solicitados para auxiliar na manutenção de ambientes,
transporte de materiais e para serem utilizados em Laboratórios diversos.
MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO - IRP 4/2019
Os itens solicitados serão utilizados nas dependências administrativas
do Centro de Biociências e dos Departamentos (Secretarias e escolaridades),
em ambientes de estudos práticos e nas salas dos docentes. O levantamento
foi realizado de acordo com a necessidade atual de cada Departamento e da
Diretoria do Centro de Biociências.
MOBILIÁRIO ESCOLAR - IRP 5/2019
O material será utilizado para atender demandas de laboratórios,
diretórios acadêmicos e ambientes administrativos dos Departamentos. O
quantitativo pedido foi baseado na demanda apresentada pela Diretoria do
Centro de Biociências e das unidades que o compõem.
AR CONDICIONADO JANELA - IRP 5/2019 E SPLIT - IRP 6/2019
Equipamentos solicitados para atender demandas de instalação de
novos aparelhos e substituição de aparelhos antigos em salas de aulas de
docentes, de Laboratórios e ambientes administrativos do Centro de
Biociências e dos Departamentos. O levantamento foi realizado em consulta
juntos docentes e responsáveis pelas áreas administrativas de cada unidade.
NOBREAK E ESTABILIZADOR - IRP 7/2019
Para uso em computadores das salas aulas, laboratórios e
equipamentos de Laboratórios que não podem sofrer interrupções abruptas de
energia durante seu funcionamento. O levantamento foi feito baseado na
necessidade atual e para aquisição de aparelho reserva.
COMPUTADORES- IRP 8/2019

Para atender serviços de secretaria da Diretoria do CB, Prédio da
Biodiversidade, dos departamentos, da área III, escolaridades e salas de aulas
de informática.
SOLUÇÃO DE PROJEÇÃO MULTIMÍDIA - IRP 9/2019
Para atender demandas das salas de aulas e laboratórios do Centro e
Departamentos.
CAFÉ, AÇUCAR E ADOÇANTE - IRP 10/2019
A aquisição dos materiais em tela visa suprimir a necessidade do Centro
de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e dos
Departamentos de Anatomia Humana, Biofísica, Botânica, Histologia, do
Laboratório Central – LABCEN e da Coordenação de Extensão. O café, açúcar
e adoçantes serão utilizados nas copas dos setores e nas defesas de bancas
de defesas dos programas de pós-graduações. O levantamento foi realizado
com base no consumo de anos anteriores.
COPA E COZINHA - IRP 11/2019
Para atender a demanda de consumo da Direção do Centro,
Escolaridade, Coordenação da Área III, Extensão, Biblioteca Setorial entre
outros setores do Centro e suas respectivas copas.
ÁGUA MINERAL - IRP 12/2019
A aquisição do material solicitado será destinada ao atendimento do
Centro de Biociências, sobretudo, aos setores que realizam atividades
administrativas e atendimento ao público, entre eles, recepção, secretarias,
escolaridade, laboratórios, etc. Ademais, também serão atendidos os
Departamentos de Antibiótico, Anatomia Humana, Biofísica, Botânica,
Fisiologia, Genética, Histologia, Micologia, Zoologia e do Laboratório Central –
LABCEN.
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA - IRP 13/2019
Para atender demanda de ambientes administrativos e laboratórios do
Centro de Biociência.
CHAVEIRO - IRP 14/2019 CARIMBO - IRP 15/2019
Demanda para atender a necessidade de manutenção de fechaduras e
realização de cópias de chaves das salas de aulas e laboratórios do Centro e
dos Departamentos do CB.
PILHAS E BATERIAS - IRP 16/2019
Para atender os aparelhos eletrônicos das salas de aulas e laboratórios
do Centro e Departamentos.
PERSIANAS, CORTINAS E PELÍCULAS - IRP 17/2019

Para adequação da iluminação de ambientes de secretarias e
laboratórios do CB.

GASES ENVASADOS – IRP 18/2019, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR IRP 19/2019 VIDRARIA DE LABORATÓRIO - IRP 20/2019, ALCOOL,
FORMOL E SANEANTES - IRP 21/2019 e REAGENTES - IRP 22/2019
Atender a demanda de aulas práticas de graduação e pesquisa,
manutenção de organismos em coleções, atendimento a pacientes e EPIs Para
uso de proteção individual.

JUSTIFICATIVAS DAS DEMANDAS 2019 (CENTRO DE BIOCIÊNCIA)

LINHA BRANCA - IRP 1/2019
Equipamentos utilizados para armazenamento de amostras químicas,
biológicas e reagentes laboratoriais. Bem como visa atender necessidade da
copa e cozinha de alguns Departamentos.
AUDIO, VIDEO E FOTO - IRP 2/2019
Equipamentos a serem utilizados em aulas práticas e de campo, atender
necessidade da sala de reuniões, das salas de aulas, para conferências,
defesas de teses, reuniões, aulas, seminários, palestras e concursos públicos.
ELETRODOMÉSTICOS – IRP 24/2019
Materiais solicitados para auxiliar na manutenção de ambientes,
transporte de materiais e para serem utilizados em Laboratórios diversos.
MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO - IRP 4/2019
Os itens solicitados serão utilizados nas dependências administrativas
do Centro de Biociências e dos Departamentos (Secretarias e escolaridades),
em ambientes de estudos práticos e nas salas dos docentes. O levantamento
foi realizado de acordo com a necessidade atual de cada Departamento e da
Diretoria do Centro de Biociências.
MOBILIÁRIO ESCOLAR - IRP 5/2019
O material será utilizado para atender demandas de laboratórios,
diretórios acadêmicos e ambientes administrativos dos Departamentos. O
quantitativo pedido foi baseado na demanda apresentada pela Diretoria do
Centro de Biociências e das unidades que o compõem.
AR CONDICIONADO JANELA - IRP 5/2019 E SPLIT - IRP 6/2019
Equipamentos solicitados para atender demandas de instalação de
novos aparelhos e substituição de aparelhos antigos em salas de aulas de
docentes, de Laboratórios e ambientes administrativos do Centro de
Biociências e dos Departamentos. O levantamento foi realizado em consulta
juntos docentes e responsáveis pelas áreas administrativas de cada unidade.
NOBREAK E ESTABILIZADOR - IRP 7/2019
Para uso em computadores das salas aulas, laboratórios e
equipamentos de Laboratórios que não podem sofrer interrupções abruptas de
energia durante seu funcionamento. O levantamento foi feito baseado na
necessidade atual e para aquisição de aparelho reserva.
COMPUTADORES- IRP 8/2019

Para atender serviços de secretaria da Diretoria do CB, Prédio da
Biodiversidade, dos departamentos, da área III, escolaridades e salas de aulas
de informática.
SOLUÇÃO DE PROJEÇÃO MULTIMÍDIA - IRP 9/2019
Para atender demandas das salas de aulas e laboratórios do Centro e
Departamentos.
CAFÉ, AÇUCAR E ADOÇANTE - IRP 10/2019
A aquisição dos materiais em tela visa suprimir a necessidade do Centro
de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE e dos
Departamentos de Anatomia Humana, Biofísica, Botânica, Histologia, do
Laboratório Central – LABCEN e da Coordenação de Extensão. O café, açúcar
e adoçantes serão utilizados nas copas dos setores e nas defesas de bancas
de defesas dos programas de pós-graduações. O levantamento foi realizado
com base no consumo de anos anteriores.
COPA E COZINHA - IRP 11/2019
Para atender a demanda de consumo da Direção do Centro,
Escolaridade, Coordenação da Área III, Extensão, Biblioteca Setorial entre
outros setores do Centro e suas respectivas copas.
ÁGUA MINERAL - IRP 12/2019
A aquisição do material solicitado será destinada ao atendimento do
Centro de Biociências, sobretudo, aos setores que realizam atividades
administrativas e atendimento ao público, entre eles, recepção, secretarias,
escolaridade, laboratórios, etc. Ademais, também serão atendidos os
Departamentos de Antibiótico, Anatomia Humana, Biofísica, Botânica,
Fisiologia, Genética, Histologia, Micologia, Zoologia e do Laboratório Central –
LABCEN.
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA - IRP 13/2019
Para atender demanda de ambientes administrativos e laboratórios do
Centro de Biociência.
CHAVEIRO - IRP 14/2019 CARIMBO - IRP 15/2019
Demanda para atender a necessidade de manutenção de fechaduras e
realização de cópias de chaves das salas de aulas e laboratórios do Centro e
dos Departamentos do CB.
PILHAS E BATERIAS - IRP 16/2019
Para atender os aparelhos eletrônicos das salas de aulas e laboratórios
do Centro e Departamentos.
PERSIANAS, CORTINAS E PELÍCULAS - IRP 17/2019

Para adequação da iluminação de ambientes de secretarias e
laboratórios do CB.

GASES ENVASADOS – IRP 18/2019, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR IRP 19/2019 VIDRARIA DE LABORATÓRIO - IRP 20/2019, ALCOOL,
FORMOL E SANEANTES - IRP 21/2019 e REAGENTES - IRP 22/2019
Atender a demanda de aulas práticas de graduação e pesquisa,
manutenção de organismos em coleções, atendimento a pacientes e EPIs Para
uso de proteção individual.

Scanned by CamScanner

Ofício no 199/19-PGN

08 de fevereiro de 2019.

Da Coordenação da Pós-Graduação em Nutrição
Ao: Profº Nicodemos Teles de Pontes Filho
Diretor do Centro de Ciências da Saúde – CCS/UFPE
Assunto: Demanda de COPO DESCARTÁVEL 200 ML (ÁGUA) - COPO DESCARTÁVEL,

material poliestireno, capacidade 200 ml, aplicação água/suco e refrigerante. SACO c/
100 unidades. O produto deve estar de acordo com a NBR 14.865/2002 e em
conformidade com certificação compulsória do INMETRO.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
A requisição Demanda de COPO DESCARTÁVEL advém da intensa
atividade administrativa e acadêmica pertinente à Secretaria do Programa
de Pós-Graduação em Nutrição, bem como à sua Coordenação. São mais
100 alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado e 24 professores
membros permanentes e colaboradores do Colegiado, além dos
professores visitantes e convidados a ministrar aulas e palestras e alunos
de outros programas e universidades que participam de projetos de
cooperação científica. Da mesma forma, a grande circulação de
professores, alunos e staff administrativo requer a utilização do item.

COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ TAMANHO 103 - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, material
papel, tamanho 103.Tipo Melitta ou similar com mesmo padrão de qualidade. CAIXA com
30 unidades.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
Considerando o pedido de compra para suprir as necessidades da
Secretaria da Pós-Graduaçã e sua Coordenação e atender a demanda de
consumo. A quantidade anual estimada foi calculada com base na média
de consumo, considerando que a estrutura está voltada para as rotinas
administrativas internas e atendimento ao público externo e interno.

Av. Moraes Rego, s/n|Cidade Universitária|50670-901|Recife PE Brasil|Tel 21268463 Fax 21268463| posnutricao@ufpe.br
www.ufpe.br/posnutri

Assunto: Demanda PANO DE PRATO ALGODÃO - PANO PRATO - Algodão, tamanho
60 x 40 CM, branco.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
Considerando o pedido de compra para suprir as necessidades da
Secretaria da Pós-Graduaçã e sua Coordenação e atender a demanda de
limpeza. A quantidade anual estimada foi calculada com base na média de
uso, considerando que a estrutura
está
voltada para as rotinas
administrativas internas e atendimento ao público externo e interno.

Assunto: Demanda GARRAFA TÉRMICA - CAPACIDADE 1 A 1,2 LITROS,
REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, COM ALÇA, SISTEMA PRESSÃO (SERVEJATO) E CORTA GOTA S/ PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
Considerando o pedido de compra para suprir as necessidades da
Secretaria da Pós-Graduaçã e sua Coordenação e atender a demanda de
uso, visto que no momento estamos sem o item em questão.

Assunto: Demanda Água mineral ou natural potável de mesa, sem gás, envasada em
embalagem plástica específica para produto, tipo garrafão retornável de 20 litros.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
A requisição Demanda Água mineral advém da intensa atividade
administrativa e acadêmica pertinente à Secretaria do Programa de PósGraduação em Nutrição, bem como à sua Coordenação. São mais 100
alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado e 24 professores membros
permanentes e colaboradores do Colegiado, além dos professores
visitantes e convidados a ministrar aulas e palestras e alunos de outros
programas e universidades que participam de projetos de cooperação
Av. Moraes Rego, s/n|Cidade Universitária|50670-901|Recife PE Brasil|Tel 21268463 Fax 21268463| posnutricao@ufpe.br
www.ufpe.br/posnutri

científica. Da mesma forma, a grande circulação de professores, alunos e
staff administrativo requer a utilização do item.
Assunto: Demanda HD EXTERNO 2TB - DISCO RÍGIDO – Tipo externo portátil, conexão

USB 3.0, capacidade de armazenamento de 2TB; velocidade mínima de transferência de
dados 480 mb/s usando USB 2.0; Alimentação via USB; dimensões aproximadas do
produto (cm - A x L x P) 1,7 x 8,2 x 11,1 cm, com peso máximo de 200 gramas. Conteúdo
da embalagem: um disco rígido externo, um cabo USB e um manual de instruções.
Garantia de 12 meses pelo fabricante.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
A requisição Demanda HD EXTERNO advém da Necessária de faz a
aquisição dos materiais, tendo em vista a precisão desses para realização
das atividades administrativas desenvolvidas nos projetos conduzidos pela
Secretaria, bem como de sua Coordenação, no que pertine ao uso dos
objetos, por um período de 12 (doze) meses. Justifica-se também o
quantitativo pleiteado, pois visa contemplar necessidade de dar rotinas de
backup e a guarda de grandes volumes de dados
Assunto: Demanda de PENDRIVE 32 GB – Capacidade de armazenamento de 32 GB,

compatível com USB 3.0 e superior. Garantia de 12 meses pelo fabricante. Compatível
com os sistemas operacionais Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac
OS X v.10.6.x ou superior, Linux v.2.6.x ou superior.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
A requisição Demanda PENDRIVE advém da Necessária de faz a
aquisição dos materiais, tendo em vista a precisão desses para realização
das atividades administrativas desenvolvidas nos projetos conduzidos pela
Secretaria, bem como de sua Coordenação, no que pertine ao uso dos
objetos, por um período de 12 (doze) meses. Justifica-se também, o objeto
deste processo face à necessidade de guarda de documentos e
componentes digitais.

Assunto: Demanda TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO: COR PRETA, AZUL OU
VERMELHA (A DEFINIR); BASE D'ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TUBO COM 30ml.
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Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
A requisição DemandaTINTA PARA CARIMBO advém da Necessária
de faz a aquisição dos materiais, tendo em vista a precisão desses para
realização das atividades administrativas desenvolvidas nos projetos
conduzidos pela Secretaria, bem como de sua Coordenação, no que
pertine ao uso dos objetos, por um período de 12 (doze) meses.
Assunto: Demanda PERSIANA VERTICAL PVC COM BANDÔ - Fornecimento e
instalação de persiana vertical (incluindo material e mão de obra),em lâminas de PVC liso
de 89 mm de largura, largura das lâminas da persiana recolhida (entre 15% e 25% da
largura), COM bandô, comando manual que permite o controle da luminosidade e o
recolhimento dos painéis para lateral. Fogo retardante,com sincronização automática e
sistema de giro de 180 graus e trespasse mínimo de 14 mm em cada lado das lâminas. O
cadarço e a corda em Nylon na cor da persiana. Trilhos em alumínio anodizado natural,
carrinho transportador da lâmina em aço ou injetado em PVC ou polipropileno, galeria em
alumínio e corrente para base em PVC. A cor será definida no momento do empenho.
Garantia mínima de 03 (três) anos.
Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde que
a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de 2019-2020,
se justifica da seguinte forma:
Aquisição de PERSIANA, a fim de atender as demandas da Unidade solicitante.
A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades da Secretaria e
Coordenação

visando

à

melhoria

das

condições

de

trabalho.

Mediante

levantamento, verificou-se que as existentes não atendem as necessidades.

ASSUNTO: Demanda AÇÚCAR, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarose de
cana-de-açúcar, aplicação adoçante, características adicionais 1ª qualidade. Tipo União,
Estrela ou similar com mesmo padrão de qualidade.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
Considerando o pedido de compra para suprir as necessidades da
Secretaria da Pós-Graduaçã e sua Coordenação e atender a demanda de
consumo. A quantidade anual estimada foi calculada com base na média
de consumo, considerando que a estrutura está voltada para as rotinas
administrativas internas e atendimento ao público externo e interno.
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ASSUNTO: Demanda ADOÇANTE, aspecto físico líquido límpido transparente,
ingredientes ciclamato + sacarina, prazo de validade mínima 1 ano.Tipo Zero-Cal,
Assugrin, Finn, Doce Menor ou similar com mesmo padrão de qualidade.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
Considerando o pedido de compra para suprir as necessidades da
Secretaria da Pós-Graduaçã e sua Coordenação e atender a demanda de
consumo. A quantidade anual estimada foi calculada com base na média
de consumo, considerando que a estrutura está voltada para as rotinas
administrativas internas e atendimento ao público externo e interno.

ASSUNTO: Demanda KIT MULTIMÍDIA, COM DUAS CAIXAS DE SOM DE 60W - INSTALADO
EM PAREDE - (RECIFE)

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
A aquisição de KIT MULTIMÍDIA visa atender à necessidade de
modernização das ferramentas disponibilizadas, uma vez que os itens
atualmente disponíveis nas salas de aulas e Auditório
apresentam
problemas de distorção de volume, comprometendo a adequada
distribuição de som.
ASSUNTO: Demanda PROJETOR MULTIMÍDIA TECNOLOGIA LCD OU DLP - INSTALADO NO
TETO - (RECIFE)

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da
Saúde que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o
ano de 2019-2020, se justifica da seguinte forma:
A aquisição de PROJETOR MULTIMÍDIA visa atender à necessidade de
modernização das ferramentas disponibilizadas, uma vez que uma de
nossas

salas

de

comprometendo

aula
assim

encontra-se
a

sem

adequada

o

referido

apresentação

equipamento,
dos

conteúdos

programático das disciplinas. Bem como para compor reserva técnica de
modo a permitir o pronto atendimento de solicitações eventuais.
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ASSUNTO: Demanda MICROCOMPUTADOR USO ADMINISTRATIVO (BÁSICO)

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde
que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de
2019-2020, se justifica da seguinte forma: A precariedade do estado dos
aparelhos eletrônicos desta Pós-Graduação tem prejudicado o andamento das
nossas atividades acadêmicas e administrativas.
A solicitação advém da intensa atividade administrativa e acadêmica
pertinente à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, bem
como à sua Coordenação. São mais de 100 alunos dos cursos de Mestrado e
Doutorado e 24 professores membros permanentes e colaboradores do
Colegiado, além dos professores visitantes e convidados a ministrar aulas e
palestras e alunos de outros programas e universidades que participam de
cooperação

científica.

Da

mesma

forma,

a

aquisição

dos

aparelhos

eletrônicos é de suma importância para o andamento das atividades
acadêmicas e administrativas.
ASSUNTO: Demanda NOTEBOOK BÁSICO

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde
que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de
2019-2020, se justifica da seguinte forma: A precariedade do estado dos
aparelhos eletrônicos desta Pós-Graduação tem prejudicado o andamento das
nossas atividades acadêmicas e administrativas.
A solicitação advém da intensa atividade administrativa e acadêmica
pertinente à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, bem
como à sua Coordenação. São mais de 100 alunos dos cursos de Mestrado e
Doutorado e 24 professores membros permanentes e colaboradores do
Colegiado, além dos professores visitantes e convidados a ministrar aulas e
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palestras e alunos de outros programas e universidades que participam de
cooperação

científica.

Da

mesma

forma,

a

aquisição

dos

aparelhos

eletrônicos é de suma importância para o andamento das atividades
acadêmicas e administrativas.

ASSUNTO: Demanda BEBEDOURO TIPO GELÁGUA GARRAFÃO 20 LITROS, TIPO COLUNA
VERTICAL BEBEDOURO – TIPO GELÁGUA GARRAFÃO 20 LITROS , TIPO COLUNA VERTICAL,
com bandeja coletora de resíduos, 02 (duas) torneiras (gelada e natural), tensão de
220v, com compressor. Garantia mínima 12 (doze) meses.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde
que a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de
2019-2020, se justifica da seguinte forma:
Prende-se a necessidade de substituir materiais defeituosos, com
desgaste natural (oxidação de peças) ou obsoletos, utilizados por diversos
setores desta Pós-Graduação, bem como para compor reserva técnica de
modo a permitir o pronto atendimento de solicitações eventuais.
ASSUNTO: Demanda Poltrona para auditório obeso

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde que
a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de 2019-2020,
se justifica da seguinte forma:
Aquisição de Poltrona para auditório obeso, a fim de atender as demandas
da Unidade solicitante. A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades
da Secretaria e Coordenação visando à melhoria das condições de acessibilidade.
Mediante levantamento, verificou-se a inexistência de mobiliários que atendem a
essa necessidades.
AAUNTO: Demanda Mesa linear 1,00 m
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Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde que
a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de 2019-2020,
se justifica da seguinte forma:
Aquisição da Mesa, a fim de atender as demandas da Unidade solicitante. A
aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades da Secretaria e
Coordenação

visando

à

melhoria

das

condições

de

trabalho.

Mediante

levantamento, verificou-se que os mobiliários existentes não atendem as
necessidades. Nesse sentido ainda, observou-se que os mesmos também não
apresentam quantitativo necessário. Estando ainda entre tais necessidades a
aquisição de móveis para o desenvolvimentos da funções administrativas e
operacionais.
ASSUNTO: Demanda Mesa linear 1,40 m

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde que
a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de 2019-2020,
se justifica da seguinte forma:
Aquisição da Mesa, a fim de atender as demandas da Unidade solicitante. A
aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades da Secretaria e
Coordenação

visando

à

melhoria

das

condições

de

trabalho.

Mediante

levantamento, verificou-se que os mobiliários existentes não atendem as
necessidades. Nesse sentido ainda, observou-se que os mesmos também não
apresentam quantitativo necessário. Estando ainda entre tais necessidades a
aquisição de móveis para o desenvolvimentos da funções administrativas e
operacionais.
ASSUNTO: Demanda Longarina, 03 assentos, com braços

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde que
a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de 2019-2020,
se justifica da seguinte forma:
Aquisição de cadeira longarina, a fim de atender asdemandas da Unidade
solicitante. A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades da
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Secretaria e Coordenação visando à melhoria das condições de trabalho. Mediante
levantamento, verificou-se que os mobiliários existentes não atendem as
necessidades. Nesse sentido ainda, observou-se que os mesmos também não
apresentam quantitativo necessário. Estando ainda entre tais necessidades a
aquisição de móveis para o desenvolvimentos da funções administrativas e
operacionais.
ASSUNTO: Demanda ADAPTADOR DE PLUG – Padrão ABNT NBR 14136 para padrão antigo
2P+T, tensão 250 v, corrente 10 A. certificação INMETRO conforme portaria INMETRO nº
185, de 21 de julho de 2000.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde que
a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de 2019-2020,
se justifica da seguinte forma:
A presente aquisição tem como finalidade suprir as necessidades cotidianas
de consumo e proporcionar uma infraestrutura adequada de rede para atender os
setores.

ADAPTADOR DE PLUG – ADAPTADOR DE PLUG – UNIVERSAL PARA ABNT NBR 14136,
TENSÃO 250 V, CORRENTE 10 A. CERTIFICAÇÃO INMETRO. CERTIFICAÇÃO INMETRO
CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 185, DE 21 DE JULHO DE 2000.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde que
a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de 2019-2020,
se justifica da seguinte forma:
A presente aquisição tem como finalidade suprir as necessidades cotidianas
de consumo e proporcionar uma infraestrutura adequada de rede para atender os
setores.
ASSUNTO: Demanda ARMÁRIO PARA CHAVES (CLAVICULÁRIO) - capacidade mínima 24
CHAVES, material chapa de aço, com tranca magnética e chave, dimensões aproximadas
210 x 50 x 320 mm.

Av. Moraes Rego, s/n|Cidade Universitária|50670-901|Recife PE Brasil|Tel 21268463 Fax 21268463| posnutricao@ufpe.br
www.ufpe.br/posnutri

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde que
a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de 2019-2020,
se justifica da seguinte forma:
A presente aquisição tem como finalidade suprir as necessidades cotidianas
de consumo interno da Pós-Graduação em Nutrição.

ASSUNTO: Demanda FORNO MICRO-ONDAS – Volume total mínimo 20 Litros, com volume
ÚTIL mínimo de 12 Litros, potência nominal mínima 800 W, voltagem 220 V, Classificação
de eficiência energética “A” expedido pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses
fornecida pelo fabricante.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde que
a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de 2019-2020,
se justifica da seguinte forma:
A presente aquisição tem como finalidade suprir as necessidades cotidianas
de consumo interno da Pós-Graduação em Nutrição. Ademais, Considerando que a
Coordenação do Programa possui uma copa para uso dos servidores e
funcionários, sendo necessário o uso de forno microondas para preparação e
consumo de alimentos.
ASSUNTO: Demanda GRAVADOR DIGITAL ÁUDIO - Tipo digital, memória interna mínima 4
Gb, possuir no mínimo três modos de qualidade de gravação, memória expansível, visor
de LCD, entrada USB 2.0, com microfone embutido e entrada para fone de ouvido e
microfone externo, alto falantes com potência mínima de 200 mW, entrada para cartão
de memória. Funções: gravação ativada por voz, registra data e hora da gravação.
Garantia mínima de 12 meses. Modelos de referência: Sony ICD PX240 M.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde que
a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de 2019-2020,
se justifica da seguinte forma:
A presente aquisição tem como finalidade suprir as necessidades das
Seleções públicas realizada pela Unidade serem gravadas.
ASSUNTO: Demanda MICROFONE DE LAPELA -SISTEMA DE SOM SEM FIO
CARACTERSTICAS DO RECEPTOR NMERO DE CANAIS: 01 ALCANCE MXIMO
APROXIMADO: 90 Metros FAIXA DE FREQUNCIA: De 510 a 870 MHz FREQUNCIA
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DE UDIO: 50-80 Hz at 15-18 kHz POTNCIA DE TRANSMISSO RF: No mnimo de 10
Mw CONECTOR DE SADA: XLR e P10 (1/4) NVEL MXIMO DE SADA: -25 a -30 dBV
(XLR) e -10 a -13 dBV (P10) IMPEDNCIA APROXIMADA: 200 Ω (XLR) 50 Ω (P10)
FAIXA DINMICA: >= 100 dB A-weighted DISTORO HARMNICA (THD): < 1%
ALIMENTAO: Bivolt ou 220 V CARACTERSTICAS DO MICROFONE TIPO: LAPELA com
transmissor bodypack. FAIXA DE UDIO: 60-70 Hz at 10-15 kHz ALCANCE DO
TRANSMISSOR: No mnimo 70 metros CASE: SIM CLIP DE FIXAO: SIM ANTI-PUF:
SIM CARACTERSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAO: Resoluo ANATEL n 242, de 30 de
novembro de 2000. DOCUMENTAO: Portugus brasileiro (manuais, catlogos e
guias de usurio) GARANTIA: Mnimo de 12 meses, com assistncia tcnica oferecida
pela fabricante na Regio Metropolitana do Recife ou em outras cidades, desde
que no tenham custos adicionais para envio e devoluo do equipamento.

Como solicitado, informamos a Direção do Centro de Ciências da Saúde que
a Demanda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição para o ano de 2019-2020,
se justifica da seguinte forma:
A presente aquisição tem como finalidade suprir as necessidades das
apresentações, cursos e seminários sejam realizados com microfone.
Agradecemos o empenho desta Diretoria e disponibilizamo-nos para
esclarecimentos quanto aos itens da planilha.
Atenciosamente,
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Ofício Eletrônico - SIPAC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL - NTI
OFICIO ELETRONICO Nº 6/2019 - DSIC (11.29.13)
(Identificador: 201901331)
Nº do Protocolo: 23076.008226/2019-99

Recife-PE, 19 de Fevereiro de 2019.

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: COLETA DE DEMANDA 2019

A
Coordenação de Planejamento de Compras
Pro-reitoria de Gestão Administrativa - UFPE
Comunico a consolidação das demandas do núcleo de tencologia da informação e central telefonica da ufpe.
segue abaixo a justificativa do grupo 5233 - Audio, video e foto - intenção associada: 2/2019
Justificativa: executar trabalhos que necessitem de comunicação entreo s executroes que estão em diferentes
ambientes, video conferência e apresentações

Justificativa - Executar trabalhos em que necessite a comunicação entre os executores
que estão em diferentes ambientes e necessitam se comunicarem.

(Autenticado em 20/02/2019 13:16)
CARLOS EDUARDO MEIRA DE MENEZES
DIRETOR - TITULAR

Matrícula: 1133292

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 6, ano: 2019, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
emissão: 19/02/2019 e o código de verificação: 19bbe98807

Copyright 2007 - Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UFPE) - UFPE

https://sipac.ufpe.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=41141
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15/02/2019

Memorando Eletrônico - SIPAC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC
MEMORANDO ELETRONICO Nº 10/2019 - PROEXC (11.21)
(Identificador: 201901181)
Nº do Protocolo: 23076.007751/2019-97

Recife-PE, 15 de Fevereiro de 2019.

DIRETORIA DE LOGÍSTICA - PROGEST
CC:
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS - PROGEST

Título: JUSTIFICATIVA DE DEMANDA - IRP 2/2019 - ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Em atendimento às demandas das unidades relacionadas abaixo, justificamos, com base no Art. 15, §7º, II, da
Lei nº 8.666/93, a solicitação dos itens da Intenção de Registro de Preços 2/2019 - ÁUDIO, VÍDEO E
FOTO, em razão da necessidade de substituição dos bens que estão disponíveis atualmente e à reestruturação
de setores.
Gabinete da Pró-Reitoria
Coordenação de Gestão Organizacional
Coordenação de Gestão da Extensão
Coordenação de Gestão da Informação
Bureau de Design
Coordenadoria de Ensino de Ciências do Nordeste (CECINE)
PROIDOSO - Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI) e Universidade Aberta à Terceira Idade (UnATI)
Instituto de Arte Contemporânea (IAC)
Memorial de Medicina
Centro Cultural Benfica
Para que os programas, projetos, cursos, eventos e serviços da extensão da UFPE sejam conhecidos por
diversos sujeitos da sociedade destaca-se a necessidade de aquisição desses recursos, principalmente dos
equipamentos audiovisuais, que ultimamente encontram-se bastante limitados.
Atualmente, o Bureau de Design tem apenas uma câmera à disposição para cobertura das ações extensionistas
e nenhum equipamento de microfone ou tripé para auxiliar na produção de projetos audiovisuais.

(Autenticado em 15/02/2019 17:15)
MARIA CHRISTINA DE MEDEIROS NUNES
PRO-REITOR(A) - TITULAR

Matrícula: 759797

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 10, ano: 2019, tipo: MEMORANDO ELETRONICO, data
de emissão: 15/02/2019 e o código de verificação: cb89dc58d9

Copyright 2007 - Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UFPE) - UFPE

https://sipac.ufpe.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=38571&sr=true
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 19/03/2019
JUSTIFICATIVA Nº 685/2019 - CPC PROGEST (12.69.09)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 20/08/2019 09:34 )
THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES
COORDENADOR - TITULAR
CPC PROGEST (12.69.09)
Matrícula: 1960445

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
685, ano: 2019, tipo: JUSTIFICATIVA, data de emissão: 20/08/2019 e o código de verificação: 9dbcedd691

