UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO
Processo Nº 23076.024511/2019-57
A
DLC/PROGEST
Trata o presente processo Contratação de serviços de controle de almoxarifado e apoio à administração de
materiais para o almoxarifado da Sinfra 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 no Termo de Referência - DOC 44 - SIPAC.
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 empresa especializada na prestação de serviços de controle de almoxarifado e
apoio à administração de materiais para o almoxarifado da Superintendência de Infraestrutura da
Universidade Federal de Pernambuco – Campus Recife. A contratação será na modalidade Pregão
Eletrônico, regime de execução empreitada por preço global.

Justificativa:

Em decorrência do aumento de atividades e do volume de estoque de materiais no almoxarifado
da Superintendência de Infraestrutura (SINFRA), particularmente pela grande quantidade de
materiais de consumo adquiridos através de processos licitatórios e amparados no plano de
expansão física da UFPE nos últimos anos, faz-se necessária a contratação de empresa
especializada para prestação dos serviços supracitados visando dotar a UFPE das condições
necessárias para desenvolver suas atividades. Embora seja essencial o serviço objeto da
contratação visada, a UFPE não dispõe em seu quadro de pessoal de servidores para realizar este
tipo de tarefa. Desta forma a contratação dos serviços de que trata este Estudo Preliminar tem por
objetivo a otimização do desempenho da Gerência de Suprimentos, agilizando o recebimento,
armazenagem, movimentação e distribuição de materiais no campus Recife - UFPE.

DADOS ORÇAMENTÁRIOS
Gestão/Unidade: 15233/153095
Fonte de Recursos
Tesouro/ Próprio

Plano Interno (PI):deverá ser classificado após a emissão do Contrato
Programa de Trabalho
Natureza de Despesa
Valor R$
Código
Descrição
Código
Descrição
Funcionamento de Instituições
Outros Serviços
12.364.5013.20RK.0026
3390.39 de Terceiros
R$ 249.179,52
Federais de Ensino Superior - No
Estado de Pernambuco
Pessoa Jurídica
Valor Total
R$ 249.179,52

Diante do exposto, autorizo os dados acima descritos.
Recife, 16 de março de 2020

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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 16/03/2020
RESERVA ORÇAMENTARIA Nº RO 094/2019-2/2020 - DORC PROPLAN (11.10.06)
(Nº do Documento: 18)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/03/2020 21:24 )
DANIEL CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS
PRO-REITOR
1963956

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: 18
, ano: 2020, tipo: RESERVA ORÇAMENTARIA, data de emissão: 16/03/2020 e o código de verificação:
fd4007f6b5

