UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO
Processo Nº 23076.033100/2019-52
A
DLC/PROGEST
Trata o presente processo Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e
desenvolvimento de poços tubulares e registros hidráulicos para o campus Recife 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 72 - 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 para a prestação de serviço comum de manutenção
preventiva e corretiva, limpeza e desenvolvimento de poços tubulares, manutenção de bombas
submersas e registros hidráulicos para o campus Recife da UFPE (Núcleo de TV e Rádio,
Departamento de Extensão Cultural, memorial de Medicina e Centro de Ciências Jurídicas – CCJ,
SUDENE). A contratação será na modalidade Pregão Eletrônico, regime de execução empreitada
por preço unitário.

Justificativa:

Os serviços do contrato n° 143/2014 que vence em 19/12/2020, são realizados de forma
preventiva semestral (limpeza de poços e manutenção de bombas submersas) e anual (teste de
bombeamento escalonado e contínuo dos poços. Porém, devido à alta demanda e consequente
pressão na rede das vazões de cada poço, percebeu-se que o quantitativo de manutenções se
tornou ineficaz. Em nosso estudo de demanda dos últimos cinco anos, chegamos à conclusão da
necessidade de manutenção bimestral dos seis poços, garantindo assim a manutenção da oferta
para o Campus Recife da UFPE, sem a necessidade de interrupções no fluxo de abastecimento e
nem onerações financeiras à UFPE, pela necessidade de contratação emergencial para reparo dos
poços artesianos e de suas respectivas bombas. Considerando a experiência com a contratação
anterior, a equipe de planejamento observou a necessidade de inclusão de manutenções
corretivas ao longo da execução do contrato, visando evitar paralizações inesperadas do sistema
de abastecimento de água da Universidade. O Campus Recife tem um sistema misto de
abastecimento de água, contando com um sistema próprio de abastecimento e tratamento de
água através da ETA e outro da rede pública COMPESA.

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$ 510.703,50
Federais de Ensino Superior - No
Estado de Pernambuco
Pessoa Jurídica
Valor Total
R$ 510.703,50

Diante do exposto, autorizo os dados acima descritos.
Recife, 20 de julho de 2020

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