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A
DLC/PROGEST
Trata o presente processo da Contratação de serviços de limpeza através de sucção de dejetos, das fossas
sépticas das unidades acadêmicas e administrativas do Campus Recife, exceto Hospital das Clínicas, da 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. 443.
Solicitamos atualizar os dados orçamentários do Termo de Referência, item 22, Fls. 441.
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 limpeza através de sucção de dejetos, das fossas sépticas das
unidades acadêmicas e administrativas do Campus Recife, exceto Hospital das Clínicas, da UFPE.
A licitação será na modalidade Pregão Eletrônico, através do regime de execução empreitada
por preço unitário.

Justificativa: Recentemente a UFPE tem adotado a construção de fossas sépticas com filtros anaeróbicos.
Visando, evitar problemas internos no que tange ao mau funcionamento das fossas, refletindo
no sistema de esgotamento sanitário da edificação, ou seja, entupimento de tubulações, de
vasos sanitários e outros transtornos, bem como danos ambientais às áreas por elas atendidas,
tal contratação é necessária para atuação de maneira rápida, quando do surgimento da
demanda ou em caráter preventivo. Vale ressaltar que a limpeza e esgotamento de tais
instalações, cujas necessidades sejam detectadas pela gestão de infraestrutura das unidades
acadêmicas e administrativas da UFPE, visa evitar vazamentos que comprometam a boa
utilização do edifício, além de causar perigo à saúde, afinal estamos diante de resíduos que são
vetores de diversas doenças e podem causar sérios prejuízos ao meio ambiente, contaminando
solo e recursos hídricos. Diante do quantitativo utilizado na primeira contratação, percebeu-se a
necessidade de aumento da quantidade de coletas. Dimensionou-se a demanda da contratação
em 1200m³ em caminhões com capacidade mínima de armazenamento de 8.000 litros (8m³) de
dejetos sugados.
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$ 165.000,00
Estado de Pernambuco
Pessoa Jurídica
Valor Total
R$ 165.000,00

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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