UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO
Processo Nº 23076.64790/2019-91
A
CPC/PROGEST
Trata o presente processo da aquisição de equipamentos (transformadores de distribuição de energia) UFPE,
tendo como base legal a Lei Orçamentária Anual - Lei nº 13.978 de 17 de janeiro de 2020, publicada no DOU em
20 de janeiro de 2020. Destacamos que o valor da dotação informada pode ser visualizado na Planilha de
Composição de Preço - DOC 20 - SIPAC.
As despesas que ultrapassarem o exercício financeiro em curso estarão submetidas à dotação orçamentária
aprovada pela Lei Orçamentária Anual do exercício correspondente.
Objeto:

Aquisição de equipamentos (transformadores de distribuição de energia) necessários para
manutenção da rede de distribuição primária e secundária de energia elétrica da UFPE, através
de pregão eletrônico, pelo critério de menor preço por item.
Justificativa: A necessidade dos transformadores se dá pela sua imediata necessidade para a plena
manutenção da rede de distribuição de energia elétrica da UFPE em nível de 13.800 volts e 380
volts. A SINFRA tem em seu estoque até a data da emissão deste Documento de formalização da
demanda apenas dois transformadores de distribuição novos de primeiro uso: um de 45 kVA e
um de 75 kVA. Existem ainda alguns transformadores usados no pátio da SINFRA, mas em
condição não confiável ou segura de uso para uma necessidade, a exemplo do que ocorreu no
Bloco A de enfermagem há cerca de duas semanas, bem como no CECINE, quando foram
avariados dois transformadores, de 225 kVA e 112,5 kVA respectivamente. Com tal cenário,
estamos sem reserva de transformadores de todas as potências nominais mais usuais na rede de
distribuição da UFPE: 112,5 kVA, 150 kVA, 225 kVA, 300 kVA e 500 kVA, o que nos torna bastante
vulneráveis em caso de alguma intempérie como as que elencamos acima. Assim, faz-se
necessário, além do incremento da quantidade de transformadores de nominal 75 kVA, também
as demais potências supracitadas e comuns no parque de transformadores instalados na rede de
distribuição da UFPE.
DADOS ORÇAMENTÁRIOS
Gestão/Unidade: 15233/153095
Fonte de
Código
Recursos
Tesouro/ Próprio

Plano Interno (PI): deverá ser classificado após a emissão do Contrato
Programa de Trabalho
Natureza de Despesa
Valor R$
Descrição
Código
Descrição
Reestruturação e Modernização das
Equipamentos e
Instituições Federais de Ensino
12.364.5013.8282.0026
4490.52 Material
R$ 200.091,66
Superior - No Estado de
Permanente
Pernambuco
Valor Total
R$ 200.091,66

Diante do exposto, autorizo os dados acima descritos.
Recife, 03 de fevereiro de 2020

Daniel Cavalcanti Pereira do Lago de Medeiros
Pró-Reitor de Planejamento Orçamento e Finanças
PROPLAN/UFPE
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