UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO
Processo Nº 23076.038615/2018-68
Fls. 171
A
DLC/PROGEST
Trata o presente processo da contratação de serviços de coleta, transporte, descontaminação (tratamento),
reciclagem, e destinação final de lâmpadas inservíveis do tipo fluorescente tubulares ou não, luz mista, vapor de
mercúrio, vapor de sódio e outras usadas e/ou queimadas descartadas no campus Recife na 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 Fls. 166.
As despesas que ultrapassarem o exercício financeiro em curso estarão submetidas à dotação orçamentária
aprovada pela Lei Orçamentária Anual do exercício correspondente.
Objeto:

Contratação de serviços de coleta, transporte, descontaminação (tratamento), reciclagem e
destinação final de lâmpadas inservíveis do tipo fluorescente tubulares ou não, luz mista, vapor
de mercúrio, vapor de sódio e outras usadas e/ou queimadas descartadas no campus Recife da
UFPE. A contratação será na modalidade Pregão Eletrônico, regime de execução empreitada por
preço unitário.
Justificativa: As lâmpadas fluorescentes têm em sua composição gás de mercúrio, consideradas resíduos
perigosos. Dessa maneira, a contratação tem por objetivo a descontaminação dessas lâmpadas e
posterior encaminhamento para reciclagem devido a periculosidade que os materiais
representam para o homem e o meio ambiente e também se fundamenta no reaproveitamento
de material e a consequente economia de recursos naturais. Outro ponto é que as lâmpadas
quebradas estão amontoadas no abrigo central da SINFRA e podem liberar substâncias que
causam problemas pelo contato com o solo, podendo até mesmo contaminar o lençol freático.
DADOS ORÇAMENTÁRIOS
Gestão/Unidade: 15233/153095
Fonte de
Recursos
Código
Tesouro/
Próprio

Plano Interno (PI): deverá ser classificado após a emissão do Contrato
Programa de Trabalho
Natureza de Despesa
Valor R$
Descrição
Código
Descrição
Funcionamento de Instituições
Outros Serviços
12.364.5013.20RK.0026
Federais de Ensino Superior - No
3390.39 de Terceiros
R$ 182.700,00
Estado de Pernambuco
Pessoa Jurídica
Valor Total
R$ 182.700,00

Diante do exposto, autorizo os dados acima descritos.
Recife, 05 de março de 2020

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