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Fls. 123

ADLC/PROGEST

Trata da indicacao de dados or¢ament5rios relativo a Contratacao de servicos de coleta, transporte,
descontamina cao (tratamento), reciclagem, e destinacao final de lampadas inserviveis do tip o fluorescente
tubulares ou nao, luz mista, vapor mercdrio, vapor de s6dio e outras usadas e/ou queimadas descartadas na
UFPE, campus Recife, tendo como base legal a Lei Or¢amentaria Anual -Lei ng 13.808 de 15 de janeiro de 2019,

publicada no DOU em 16 de janeiro de 2019. Destaco que o valor da dota¢ao informada pode ser visualizado na
Fls.118.

As despesas que ultrapassarem o exercicio financeiro em curso estarao submetidas a dota¢ao or¢ament5ria
aprovada pela Lei Or¢ament5ria Anual do exercicio correspondente.

Obieto: Contratacao de servi¢os de coleta, transporte, descontamina¢ao (tratamento), reciclagem, e destinacao
final de lampadas inserviveis do tipo fluorescente tubulares ou nao, uz mista, vapor de merctirio, vapor de
s6dio e outras usadas e/ou queimadas descartadas no campus Recife na UFPE. A contrata¢ao sera na
modalidade Pregao Eletr6nico, regime de execu¢5o empreitada por preco unit5rio.

Justificativa: As lampadas fluorescentes tern em sua composicao gas de merctlrio, consideradas residuosperigosos.Dessamaneira,acontrata¢aoternporobjetivoadescontaminacaodessaslampadaseposterior
encaminhamento para reciclagem devido a periculosidade que os materiais representam para o homem e o

meio ambiente e tambem se fundamenta no reaproveitamento de material e a consequente economia de
recursos naturais. Outro ponto 6 que as lampadas quebradas estao amontoadas no abrigo central da SINFRA e

podem liberar substancias que causam problemas pelo contato com o solo, podendo ate mesmo contaminar o
len¢ol freatico.
DADOS ORCAME NTARIOS

Gestao/Unidade: 15233/153095

Fonte deR

Plano lnterno (PI): devera ser classificado ap6s a emiss5o do contrato

Natureza de Despesa

Programa de Trabalho

valor RS

ecursos
C6digo

C6digo

Descri¢ao

Tesouro/

12.364.2080.20RK.0026

Pr6prio

Federais de Ensino superior-No

Descric5o
Outros Servi¢os de

Funcionamento de lnstitui¢5es

3390.39 Terceiros Pessoa

Estado de Pernambuco

Valor Total

Diante do exposto, autorizo os dados acima descritos .

Recife,11 de dezembro de 2019

,

..

-.

RE

.--..ri=.i.5-,'-..

Pr6-Reitor de Planejamento Or¢amento e Finan¢as
PROPLAN/UFPE

R$ 159.113,33

Jur''dica

.

R$ 159.113,33
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