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Ofício Eletrônico - SIPAC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CAMPUS DO AGRESTE - CAA
OFICIO ELETRONICO Nº 39/2020 - CA (12.33)
(Identificador: 202023083)
Nº do Protocolo: 23076.039709/2020-65

Caruaru-PE, 23 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Coleta de demanda excepcional de EPIs

Prezada Diretora
Conforme solicitação, encaminhamos a demanda do Centro Acadêmico do Agreste referente a EPIs destinados
ao planejamento da Universidade para uma futura retomada das atividades presenciais.
O quantitativo encaminhado refere-se à demanda dos servidores (docentes e técnicos) bem como, em destaque,
incluímos a necessidade desses mesmos materiais destinados às demandas pedagógicas do curso de medicina,
sendo esses itens primordiais para manutenção das atividades e proteção dos docentes e discentes desse curso.
Atenciosamente,

(Autenticado em 24/07/2020 18:55)
MANOEL GUEDES ALCOFORADO NETO
DIRETOR - TITULAR

Matrícula: 2496804
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO

Of. Nº 22/2020-CIFIC/CAC
Recife, 22 de julho de 2020
Da: Diretoria do CAC
PARA: Diretoria de Logística - PROGEST

Assunto: Justificativa para aquisição de Materiais de EPI's.
Prezado (a) senhor (a),

Informamos que a aquisição dos Materiais de EPI's,

justifica-se pela

necessidade de estabelecer medidas de segurança, minimizar, controlar ou
eliminar os riscos de contágio iminente de doenças entre os profissionais,
evitando assim comprometer a capacidade de trabalho no Centro de Artes e
Comunicação.
Certos de vossa compreensão, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

___________________________________________
Luiz Francisco Buarque de Lacerda Júnior
Diretor em exercício do Centro de Artes e Comunicação

Av. dos Reitores, S/N, Cidade Universitária, Recife – PE, CEP: 50670-901
Tel. 2126.8300 | 2126.8784 - e-mail: comprascacufpe@gmail.com
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
COLEGIO DE APLICACAO
OFICIO ELETRONICO Nº 21/2020 - CAP (11.99)
(Identificador: 202023129)
Nº do Protocolo: 23076.039842/2020-63

Recife-PE, 24 de Julho de 2020.

COLEGIO DE APLICACAO

Título: Ofício
Assunto: 995 - PEDIDOS. OFERECIMENTOS E INFORMACOES DIVERSAS

À Diretoria de Logística – DLOG-PROGEST
Maria da Conceição Couto da Silva
Assunto: Planejamento da Licitação para EPIs.
Por meio deste, solicitamos desta Diretoria a aquisição dos itens abaixo relacionados para medidas sanitárias
necessárias à segurança à saúde dos servidores e alunos do Colégio de Aplicação da UFPE. Ressaltamos que o
quantitativo foi planejado para todo o ano letivo de 2021, atendendo aos dois turnos de funcionamento do
Colégio que conta atualmente com 420 estudantes, 66 professores e 25 técnicos-administrativos.
Atenciosamente,
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DESCRIÇÃO
Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml
Álcool em gel 70% - galão com 05 litros
Álcool etílico 70% 100 ml
Álcool etílico 70%, frasco com 01 litro
Álcool isopropílico 70%
Avental descartável impermeável
Borrifador, material: plástico, tipo: spray, 1L
Borrifador, material: plástico, tipo: spray, 500 ml
Dispenser para álcool em gel 500 ml
Dispenser para sabonete líquido/álcool em gel 2l
FITA ADESIVA P/ SINALIZAÇÃO DE SOLO
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex
natural íntegro e uniforme, com pó, tamanho:
extragrande
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex
natural íntegro e uniforme, com pó, tamanho: pequeno
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex
natural, com pó, tamanho grande
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex
natural, com pó, tamanho médio
Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem
talco/amido não estéril - tamanho grande
Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem
talco/amido não estéril - tamanho extragrande
Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem
talco/amido não estéril - tamanho médio
Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem
talco/amido não estéril - tamanho pequeno
Macacão descartável impermeável
Máscara c/ filtro pff2
Máscara cirúrgica descartável com filtro EFB
Máscara cirúrgica tripla descartável
Máscara de tamanho adulto em PVC com clip metálico
nasal ajustável e elástico para fixação
Máscara N95 com respirador

CATMAT
269943
269943
269941
269941
392369
335478
307885
307885
385712
428375
442250

QUANTIDADE
1000
30
100
500
5 caixas
40 unidades
35
35
50
30
15 rolos

287713

10 caixas

269894

30 caixas

269892

30 caixas

269893

30 caixas

450334

10 caixas

449475

10 caixas

450345

10 caixas

450346

10 caixas

316729
296357
354096
354096

30 unidades
15 unidades
50 caixas
50 embalagens

454554

200 unidades

397905

200 unidades
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26
27
28
40
41
42

Óculos cirúrgico, com proteção lateral
Protetor facial
Sapatilha descartável - propé
Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala:
até 50 °c
Touca hospitalar (gorro sanfonado)
Turbante desc. fem. em falso tecido pol/poliprop. Caixa
com 100 unidades

399611
467256
436852

100 unidades
150 unidades
5 pacotes

438089

30 unidades

428620

5 pacotes

241552

2 caixas

(Autenticado em 24/07/2020 12:36)
ERINALDO FERREIRA DO CARMO
DIRETOR - TITULAR

Matrícula: 1817572
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Ofício Eletrônico - SIPAC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS - CB
OFICIO ELETRONICO Nº 10/2020 - DIRCB (11.84)
(Identificador: 202023446)
Nº do Protocolo: 23076.040917/2020-41

Recife-PE, 29 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Jutificativa

JUSTIFICATIVA DE DEMANDA DE EPIs
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) visam a biossegurança e biosseguridade, garantindo limpeza e
desinfecção adequada recomendados pela vigilância sanitária.
Os dispensers são recipientes adequados para utilização de produtos de higiene e segurança sanitária. As fitas
de sinalização serão utilizadas para sinalização de distanciamento social.
O Termômetro clínico visa segurança da comunidade.
Em geral o material será utilizado para higienização dos ambientes e seus usuários, além dos itens de proteção
individual evitando contaminações tanto em laboratórios, salas de aula, ambientes comuns quanto na área
administrativa.
Atenciosamente,

(Autenticado em 29/07/2020 11:35)
OLIANE MARIA CORREIA MAGALHAES
VICE DIRETOR DE CENTRO - TITULAR

Matrícula: 1202444
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS

À PROGEST,
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Assunto: JUSTIFICATIVA DE DEMANDA EXCEPCIONAL DE EPI’s - CCEN
Conforme solicitação feita através de e-mail enviado em 15 de julho de 2020, seguem justificativas da
demanda excepcional para compra de EPI’s, enviadas pelos Departamentos, Coordenações e Diretoria.
ITEM 1 - Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml
Para abastecer pontos de salas de aula, laboratórios e secretarias e recepção.
ITEM 2 - Álcool em gel 70% - galão com 05 litros
Para abastecer pontos de salas de aula, laboratórios e secretarias e recepção.
ITEM 4 - Álcool etílico 70%, frasco com 01 litro
Higienização de equipamentos e superfícies.
ITEM 5 - Álcool isopropílico 70%
Higienização de equipamentos e superfícies.
ITEM 6 - Avental descartável impermeável
Para proteção dos servidores que irão lidar diretamente com o público geral.
ITEM 7 - Borrifador, material: plástico, tipo: spray, 1L
Para auxiliar na higienização dos equipamentos.
ITEM 8 - Borrifador, material: plástico, tipo: spray, 500 ml
Para auxiliar na higienização dos equipamentos.
ITEM 9 - Dispenser para álcool em gel 500 ml
Dispor em corredores de sala de aula, laboratórios e pontos de circulação de pessoas no Centro.
ITEM 10 - Dispenser para sabonete líquido/álcool em gel 2l
Para os banheiros que ainda não possuem e áreas de grande circulação de pessoas.
ITEM 11 - FITA ADESIVA P/ SINALIZAÇÃO DE SOLO
Para demarcação de rota de fluxo e distanciamento em salas de aula e corredores de acesso.
ITENS 12 /13/ 14/ 15/ 16 /17 /18 e 19 - Luvas..
Para proteção dos servidores diretamente expostos e manipulação segura de objetos.
ITEM 20 - Macacão descartável impermeável
Para proteção dos servidores que trabalham com produtos químicos.
ITENS 21/ 22/ 23/ 24 e 25 - Máscaras...
Para proteção segura, com a necessidade de substituição, na prevenção do contagio pelo Covid-19.
ITEM 27 - Protetor facial
Para proteção segura na prevenção do contagio pelo Covid-19.
ITEM 40 - Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c
Para aferição e detecção imediata da temperatura daqueles que frequentam o CCEN, possibilitando o
alerta para possíveis contaminações.

Prof. Marcelo Navarro
Diretor do CCEN

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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 24/07/2020
OFICIO Nº 6759/2020 - CIFC CCEN (11.59.15)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/07/2020 18:39 )
MARCELO NAVARRO
DIRETOR DE CENTRO ACADEMICO
1301548

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
6759, ano: 2020, tipo: OFICIO, data de emissão: 29/07/2020 e o código de verificação: edf86b2c54

24/07/2020

Ofício Eletrônico - SIPAC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS - CCJ
OFICIO ELETRONICO Nº 14/2020 - CCJ (11.40)
(Identificador: 202023118)
Nº do Protocolo: 23076.039807/2020-38

Recife-PE, 24 de Julho de 2020.

PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST
CC:
DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Justificativa de demanda para itens de EPIs - Centro de Ciências Jurídicas

Estimada Pró-reitora: Liliana Vieira,
Em atendimento a solicitação dessa UG, dirijo-me a Vossa Senhoria para encaminhar a planilha de coleta de
demanda exepcional de itens de EPIs, os quais, em virtude da pandemia do Corona Vírus, serão imprescindíveis
para provimento de condições mínimas de biosseguraça aos servidores numa eventual retomada das atividades
presenciais. Ressalto, que o levantamento foi realizado a partir de consulta a todas unidades do Centro, levando
em consideração o efetivo de servidores (técnicos e professores) e estimativa de uso diário de produtos
essenciais tais como máscaras e alcool em gel em dias úteis de um ano letivo.
Atenciosamente,

(Autenticado em 24/07/2020 11:10)
FRANCISCO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI

(Autenticado em 24/07/2020 11:06)
JONATHAN FELIX DE CARVALHO

Matrícula: 2130729

Matrícula: 2022710

DIRETOR - TITULAR

COORDENADOR - TITULAR
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS - CCM
OFICIO ELETRONICO Nº 27/2020 - DCCM (11.00.05.01)
(Identificador: 202023135)
Nº do Protocolo: 23076.039865/2020-24

Recife-PE, 24 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Coleta de demanda excepcional de EPIs - Centro de Ciências Médicas

Prezados,
A demanda por Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) se justifica no quantitaivo enviado
pelo tempo estimado de validade da ata de registro de preço, um ano, e tendo em vista que o
Centro de Ciências Médicas - CCM - dispõe de 72 servidores técnicos administrativos, 216
docentes, perfazendo um total de 288 servidores, sendo administrativamente estruturado da
seguinte maneira:
-

Diretoria (Prédio do CCM)
Secretaria da Diretoria (Prédio do CCM)
Coordenação Administrativa (Prédio do CCM)
Coordenação de Infraestrutura e Compras (Prédio do CCM)
NATI (Prédio do CCM)
Coordenação da Graduação em Medicina (Prédio do CCM)
Escolaridade do Curso de Medicina (Prédio do CCM)
Secretaria do Curso de Graduação em Medicina (Prédio do CCM)
Coordenação de Internato (Prédio de CCM)
Laboratório de Tecnologia da Informação (Prédio do CCM)
Laboratórios de Ensino (Prédio do CCM)
Laboratório de Parasitologia (Prédio do CCS)
Laboratório de Microbiologia (Prédio do CCS)
Laboratório de Dermatologia (HC)
Núcleo de Cirurgia Experimental (HC)
Núcleo de Telesaúde (HC)
Coordenações das Áreas Acadêmcias:
- Cirurgia (HC)
- Medicina Clínica (HC)
- Medicina Social (Prédio do CCS)
- Medicina Tropical (HC)
- Neuropsiquiatria (HC)
- Patologia (Prédio do CCS)
- Materno-Infantil (HC)
- Coordenações de Pós-Graduações:
- Cirurgia (HC)
- Saúde da Criança e do Adolescente (Prédio das Pós)
- Neuropsiquiatria e Saúde do Comportamento (Prédio das Pós)
- Saúde Coletiva (HC)
- Medicina Tropical (HC)
- Saúde Translacional (HC)
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(Autenticado em 24/07/2020 14:10)
SILVIO DA SILVA CALDAS NETO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

Matrícula: 1198757
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS
OFICIO ELETRONICO Nº 31/2020 - DIRCCS (11.96)
(Identificador: 202022897)
Nº do Protocolo: 23076.039316/2020-06
Recife-PE, 22 de Julho de 2020.

DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - CCS

Título: Justificativa de Demanda de Materiais de EPI's

Ressaltamos que os materiais são necessários para garantir a segurança em saúde dos servidores docentes,
técnico-administrativos, corpo discente e público em geral, durante as atividades acadêmicas e
administrativas presenciais.
Considerando que as dependências de alguns setores deste centro situam-se em prédio anexo ao Hospital das
Clínicas, onde o trânsito de pessoas é intenso, os EPIs serão indispensáveis para manter um ambiente de
trabalho salubre e seguro a todos os que trabalham e estudam no Setor.
A demanda foi consolidada após consulta aos setores pertencentes a este centro.

(Autenticado em 23/07/2020 10:24)
VANIA PINHEIRO RAMOS
DIRETOR - TITULAR

Matrícula: 2161517
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCACAO - CE
OFICIO ELETRONICO Nº 18/2020 - DIR.CE (11.45)
(Identificador: 202023172)
Nº do Protocolo: 23076.039971/2020-72

Recife-PE, 24 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: JUSTIFICATIVA PARA DEMANDA DE EPIs
Assunto: 033.21 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO

À Diretoria de Logística da Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Att. Sr. Maria da Conceição Couto da Silva
Diretora de Logística
Atendendo a solicitação, segue planilha consolidada com o levantamento de EPIs para o Centro de Educação
referente ao ano de 2020. Essa demanda foi realizada considerando o contexto atual de pandemia, bem como a
estrutura deste Centro. Ademais, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

(Autenticado em 24/07/2020 19:58)
TATIANA CRISTINA DOS SANTOS DE ARAUJO
VICE DIRETOR DE CENTRO - SUBSTITUTO

Matrícula: 3331181
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - CFCH
OFICIO ELETRONICO Nº 5/2020 - DCFCH (11.51)
(Identificador: 202023044)
Nº do Protocolo: 23076.039618/2020-97

Recife-PE, 23 de Julho de 2020.

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, FINANCAS E COMPRAS - CFCH

Título: Justificativa de Demanda Excepcional de EPIs 2020 - CFCH
Assunto: 033.21 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO

Encaminhamos à Divisão de Planejamento de Compras a Demanda de
Equipamentos de Proteção Individual do Centro de Filosofia e Ciências Humanas.
A aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual é de extrema importância
para os servidores que exercem suas atividades no Centro de Filosofia e Ciências
Humanas. Devido à pandemia mundial de doença infecciosa causada pelo agente
Corona vírus (COVID-19), visando a necessidade do emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, faz-se
necessária a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs que garantam
condições adequadas de trabalho aos servidores do CFCH, de forma a preveni-los de
contaminações.
Tomamos como quantidades estimadas dos itens o consumo anual dos 295 servidores do
Centro no exercício das funções administrativas e acadêmicas.
Atenciosamente,
Maria da Conceição Lafayette de Almeida
Diretora do CFCH

(Autenticado em 24/07/2020 13:27)
MARIA DA CONCEICAO LAFAYETTE DE ALMEIDA
DIRETOR - TITULAR

Matrícula: 1130551
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Ofício nº. 1/2020 – Centro de Informática

Recife, 24 de Julho de 2020
.

Da: Diretoria do Centro de Informática
À: Diretoria de Logística da PROGES
Assunto: Justificativa aquisição de EPIs
1. Objeto: Justificativa aquisição de EPIs conforme tabela abaixo:
item

Quant.

Justificativa

1

3.000

2

4.000

4

2.500

8

200

9

60

10

12

11

30

12

6

14

6

Para uso nas diversas salas e áreas do Centro em que não serão
instalados dispenser, como salas dos professores, por exemplo.
Para essa estimativa estamos considerando o período de 1 ano
de uso que corresponde a validade de um pregão.
Para abastecer dispensers a serem instalados no Centro. Para
essa estimativa estamos considerando o período de 1 ano de
uso que corresponde a validade de um pregão.
Para limpeza de superfícies, maçanetas e corrimãos no Centro.
Para essa estimativa estamos considerando o período de 1 ano
de uso que corresponde a validade de um pregão.
Para uso do álcool etílico na limpeza das superfícies. Para essa
estimativa estamos considerando o período de 1 ano de uso que
corresponde a validade de um pregão.
Para instalar em áreas comuns de maior circulação como
corredores, laboratórios, salas das secretarias administrativas,
salas de aula e copas do Centro. Para essa estimativa estamos
considerando o período de 1 ano de uso que corresponde a
validade de um pregão.
Para instalar nas entradas principais do Centro (blocos A, B, D
e E).
Para demarcação dos ambientes do Centro, visando garantir
distanciamento social. Para essa estimativa estamos
considerando o período de 1 ano de uso que corresponde a
validade de um pregão.
Para uso (quando necessário) dos funcionários, bolsistas e
servidores do Centro. Para essa estimativa estamos
considerando o período de 1 ano de uso que corresponde a
validade de um pregão.
Para uso (quando necessário) dos funcionários, bolsistas e
servidores do Centro. Para essa estimativa estamos
considerando o período de 1 ano de uso que corresponde a
validade de um pregão.

22

30

27

150

40

1

Atenciosamente,

Para uso (quando necessário) dos funcionários, bolsistas e
servidores do Centro, bem como alunos. Para essa estimativa
estamos considerando o período de 1 ano de uso que
corresponde a validade de um pregão.
Para uso (quando necessário) dos funcionários, bolsistas e
servidores do Centro. Para essa estimativa estamos
considerando o período de 1 ano de uso que corresponde a
validade de um pregão.
Para uso (quando necessário) dos funcionários, bolsistas e
servidores do Centro.
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Recife, 24 de Julho de 2020

Da:

Diretoria do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) da UFPE

Para: Pró-Reitoria de Gestão Administrativa da UFPE (Progest)

Assunto: Justificativas da Demanda Excepcional de EPI´s

À Maria da Conceição Couto da Silva
Diretoria de Logística - DLOG

Servimo-nos do presente ofício para enviar à Progest as justificativas do Centro de
Tecnologia e Geociências Demanda Excepcional de EPI´s

Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml

-Diretoria: Para utilização da equipe Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.
- Biblioteca: A aquisição do Álcool em gel 70 % se faz necessária para meio proteção na
assepsia das mãos dos servidores e usuários.
- CEERMA: Para uso nas salas/ambientes internos do CEERMA com a estimativa de
utilização de 6 frascos por mês.
- Departamento de Engenharia Biomédica: Higienização das secretarias do departamento,
de graduação e de pós-graduação.
- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.
Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
E-mail: alanadiretoriactg@gmail.com, heglediretoriactg@gmail.com e mauradiretoriactg@gmail.com
Fones: (81) 2126-8201/2126-7698
Sítio: http://www.ctg.ufpe.br/
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- Departamento de Engenharia Elétrica: Para uso dos 32 servidores, entre técnicos e
professores.
- Departamento de Engenharia Química: Serão distribuídos nos gabinetes docentes e
áreas comuns. Higienização dos funcionários, bolsistas, coordenadores, professores e
alunos que frequentam a coordenação das graduações. Necessidade de disponibilidade nas
salas de uso coletivo (Pesquisadores e alunos), salas dos professores, sala de reuniões e
laboratórios.
- Departamento de Engenharia Eletrônica: Uso geral dos servidores.
- Departamento de Oceanografia: Consideramos dois frascos por semana para atender
seis salas de aula, 3 secretarias, 15 laboratórios, 1 sala de reuniões, 1 auditório, 1 Chefia,
2 Coordenações, Recepção e DA, num contingente de 48 servidores, 3 terceirizados e
cerca de 180 alunos.
- Uso ns seguintes laboratórios: Laboratório de Radioecologia e Controle Ambiental
(LARCA) e no Laboratório de Radioquímica e Análise Nuclear (LABRAN). Além disso,
nas salas dos Professores: José Araújo, Romilton Amaral e Mariana Brayner; também nas
2 (duas) salas dos alunos da pós-graduação, que comportam 15 (quinze) alunos.
- Departamento de Engenharia de Minas: Um frasco para cada sala/ambiente do
Laboratório de Tecnologia Mineral do Departamento de Engenharia de Minas
(LTM/DEMinas).
- Departamento de Engenharia Mecânica: Secretaria do departamento, chefia, gabinetes
docentes, salas de aula comuns dos laboratórios.

Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
E-mail: alanadiretoriactg@gmail.com, heglediretoriactg@gmail.com e mauradiretoriactg@gmail.com
Fones: (81) 2126-8201/2126-7698
Sítio: http://www.ctg.ufpe.br/
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- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento a cerca de 400 pessoas ligadas ao
departamento.

Álcool em gel 70% - galão com 05 litros

- Diretoria: A ser disponibilizado na área comum do CTG, Diretoria e equipe de
Infraestrutura do CTG no exercício de atividades diárias.

- Biblioteca: A aquisição do Álcool em gel 70 % se faz necessária para meio proteção na
assepsia das mãos dos servidores e usuários.

- CEERMA: Será utilizado para repor os refis (dispenser) instalados nos ambientes
internos do CEERMA, com a estimativa de utilização de 1 galão (5L) por mês.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Higienização de estudantes, docentes,
servidores e visitantes em ambiente de sala de aula e laboratórios.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Elétrica: A serem acomodados nos laboratórios e área de
grande circulação do Departamento.

- Engenharia Nuclear: Atendimento a cerca de 400 pessoas ligadas ao departamento do
Departamento.

- Engenharia Química: Higienização dos funcionários, bolsistas, coordenadores,
professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações. Material para uso no
Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
E-mail: alanadiretoriactg@gmail.com, heglediretoriactg@gmail.com e mauradiretoriactg@gmail.com
Fones: (81) 2126-8201/2126-7698
Sítio: http://www.ctg.ufpe.br/
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laboratório - 16 pessoas fixas no setor (PRH) x 2 oportunidades de higiene das mãos por
hora x 20/100 (conformidade de 20% na higienização) x 8 horas de atendimento x 22 dias
de trabalho por mês x 0,002 litros de preparação alcoólica para a higiene das mãos = 2,25
litros de preparação alcoólica para a higiene das mãos por mês, mais 10% de provisão
para o desperdício = total mensal de 2,5 litros de preparação alcoólica para a higiene das
mãos, estimando o uso em 3 meses. Higienização de mãos. Quantidade para
abastecimento de refil de reservatórios menores.

- Departamento de Engenharia Eletrônica: Reposição em dispenser nas dependências do
Departamento.

- Departamento de Engenharia de Minas: Diretório acadêmico de Engenharia de Minas.

Álcool etílico 70% 100 ml

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Elétrica: A serem entregues a cada um dos nossos 32
servidores do Departamento de Engenharia Elétrica, podendo a embalagem ser
reaproveitada.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento a cerca de 400 pessoas ligadas ao
departamento do Departamento.

Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
E-mail: alanadiretoriactg@gmail.com, heglediretoriactg@gmail.com e mauradiretoriactg@gmail.com
Fones: (81) 2126-8201/2126-7698
Sítio: http://www.ctg.ufpe.br/
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- Departamento de Engenharia Química: Higienização dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.
Higienização de bancadas e mãos nos laboratórios de Engenharia Química.

Álcool etílico 70%, frasco com 01 litro

- Diretoria: A ser disponibilizado na área comum do CTG, salas da Diretoria e utilização
da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades diárias.

- Biblioteca: A aquisição do Álcool em etilico 70 se faz necessária para meio de proteção
dos servidores e usuários.

- CEERMA: Será utilizado para repor os refis (borrifadores) utilizados na higienização
dos ambientes/instalações internas do CEERMA, com a estimativa de utilização de 5L por
mês.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Higienização de móveis e equipamentos.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Elétrica: Para higienização de superfícies de uso comum
nas dependências do Departamento.

- Departamento de Engenharia Mecânica: Para utilização nas áreas comuns do
departamento.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento a cerca de 400 pessoas ligadas ao
departamento.
Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
E-mail: alanadiretoriactg@gmail.com, heglediretoriactg@gmail.com e mauradiretoriactg@gmail.com
Fones: (81) 2126-8201/2126-7698
Sítio: http://www.ctg.ufpe.br/
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- Departamento de Engenharia Química: Higienização dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.

Material para uso no laboratório - Considerando a quantidade de 50ml por metro
quadrado ao mês, total de 10 litros por mês (área 200 metros quadrados) - por ser volátil e
o perigo de armazenar um estoque por tempo maior, para este produto fizemos a
estimativa mensal. Higienização de superfícies e objetos. Quantidade para refil de
reservatórios menores. O LEAQ tem mais de 200m2 sendo necessária limpeza das
superficies antes e após o trabalho. Esses serão utilizados para limpeza de bancadas e
superfícies, entrada e saída do laboratório.

- Departamento de Engenharia Eletrônica: Uso geral dos servidores/Alunos/Visitantes do
Departamento.

- Departamento de Oceanografia e o Museu de Oceanografia: aproximadamente 300
litros de álcool (as vezes até mais que isso) por ano para armazenamento e conservação do
material das coletas e higienização de material de laboratórios. Os 200 litros que estamos
solicitando a mais será para utilização nesse período pós-pandemia, em que será
necessário um reforço na higienização de bancadas e equipamentos, mobiliários e do
pessoal (alunos, docentes, técnicos e pesquisadores).

- Limpeza de bancadas dos laboratórios: Laboratório de Radioecologia e Controle
Ambiental (LARCA) e do Laboratório de Radioquímica e Análise Nuclear (LABRAN).
Além da limpeza mesas do professores e alunos do Grupo de Radioecologia.

- Departamento de Engenharia de Minas: Higienização de bancadas e superfícies do
LTM /DEMinas, secretaria, chefia, gabinetes, sala de aula.

Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
E-mail: alanadiretoriactg@gmail.com, heglediretoriactg@gmail.com e mauradiretoriactg@gmail.com
Fones: (81) 2126-8201/2126-7698
Sítio: http://www.ctg.ufpe.br/
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Álcool isopropílico 70%

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- Biblioteca: A aquisição do Álcool em isopropilico 70 se faz necessária para meio
proteção dos servidores e usuários.

- CEERMA: Para higienizações rápidas de superfícies dos ambientes internos do
CEERMA.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Elétrica: Para higienização de equipamentos
eletroeletrônicos de uso comum nas dependências do Departamento.

- Departamento de Engenharia Mecânica: Para distribuição aos laboratórios com
equipamentos eletrônicos do Departamento.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento a cerca de 400 pessoas ligadas ao
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Limpeza de computadores e utensílios
eletrônicos utilizados nas coordenações das graduações. Material para uso no laboratório
de Engenharia Química - Considerando o uso de 2 sachês/dia, num período de 3 meses,
nos equipamentos eletrônicos do setor (computadores, impressoras, projetores e TV).

Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
E-mail: alanadiretoriactg@gmail.com, heglediretoriactg@gmail.com e mauradiretoriactg@gmail.com
Fones: (81) 2126-8201/2126-7698
Sítio: http://www.ctg.ufpe.br/
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- Departamento de Oceanografia: Para limpeza de equipamentos e materiais do
Departamento.

- Departamento de Engenharia de Minas: Laboratório do Prof. Julio Cesar de Souva.

Avental descartável impermeável

- Biblioteca: A aquisição de equipamentos de prevenção individual - Epis que garantam
aos servidores da biblioteca segurança e condiçoes de trabalho de forma a prevenir a
contaminação.

- CEERMA: Para uso nos laboratórios/salas (SCHAKER/CAVE) de maquinários e testes.
Estimativa de 2 unidades por mês.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para laboratórios molhados de pesquisa do
Departamento.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria do Departamento.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do departamento
de Engenharia Nuclear.

- Departamento de Engenharia Química: Uso sobre a bata, pelos alunos, durante
experimentos com resíduos químicos dos laboratórios.

Departamento de Engenharia de Minas: Laboratório do Prof. Julio Cesar de Souva.

Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
E-mail: alanadiretoriactg@gmail.com, heglediretoriactg@gmail.com e mauradiretoriactg@gmail.com
Fones: (81) 2126-8201/2126-7698
Sítio: http://www.ctg.ufpe.br/
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Borrifador, material: plástico, tipo: spray, 1L

- Diretoria: A ser disponibilizado na área comum do CTG, salas da Diretoria e para
utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades diárias.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria .

- Departamento de Engenharia Elétrica: Para serem acondicionados nos laboratórios e
espaços onde superfícies precisem ser constantemente tratadas.

- Departamento de Engenharia Mecânica: Para utilização nas áreas comuns do
departamento.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento a cerca de 400 pessoas ligadas ao
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Distribuição do álcool para funcionários,
bolsistas, coordenadores, professores e alunos que utilizam a coordenação das graduações.
Material para uso no laboratório. Uso para limpeza de superfícies (mesas, cadeiras,
bancadas etc).

- Departamento de Engenharia Eletrônica: Uso geral dos servidores/Alunos/Visitantes.

- Departamento de Engenharia de Minas: Laboratório do Prof. Julio Cesar de Souva.

Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
E-mail: alanadiretoriactg@gmail.com, heglediretoriactg@gmail.com e mauradiretoriactg@gmail.com
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Borrifador, material: plástico, tipo: spray, 500 ml

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- Biblioteca: A aquisição será essencial para manutenção da salubridade nas dependências
da biblioteca, evitando a contaminação pelo COVID -19

- CEERMA: Serão utilizados na higienização dos ambientes/instalações internas do
CEERMA.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para armazenamento e manipulação do álcool
do Departamento.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Mecânica: Serão distribuídos nos gabinetes docentes e
áreas comuns dos laboratórios.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento a cerca de 400 pessoas ligadas ao
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Distribuição do álcool para funcionários,
bolsistas, coordenadores, professores e alunos

que utilizam a coordenação das

graduações. Material para uso no laboratório de Engenharia Química. Uso para limpeza
de superfícies (mesas, cadeiras, bancadas etc).

Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
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- Departamento de Engenharia Eletrônica: Uso geral dos servidores/Alunos/Visitantes.

- Departamento de Oceanografia: Para uso nos diversos ambientes do Departamento de
Oceanografia (Secretarias, Laboratórios, Salas de aula, Recepções Depto e Museu,
Auditório Museu, etc).

- Grupo de Radioecologia: Para aplicação do álcool a 70% nos ambientes destinados.

- Departamento de Engenharia de Minas: Higienização de bancadas e superfícies do
LTM/DEMinas, secretaria, chefia, copa,salas de aula.

Dispenser para álcool em gel 500 ml

- Diretoria: A ser disponibilizado na área comum do CTG, salas da Diretoria e para
utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades diárias.

- Biblioteca: A aquisição será essencial para manutenção da salubridade nas dependências
da biblioteca, evitando a contaminação pelo COVID -19

- CEERMA: Serão instalados nos ambientes internos de maior circulação de pessoas no
CEERMA, para facilitar a higienização e prevenir a contaminação.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para acessos ao departamento e aos
laboratórios.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.
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- Departamento de Engenharia Elétrica: A serem instalados em cada uma das
pendências: Laboratórios, secretarias, salas de aula, copa.

- Departamento de Engenharia Mecânica: Para utilização nas áreas comuns do
departamento.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento a cerca de 400 pessoas ligadas ao
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Distribuição em pontos de maior circulação de
pessoas para a devida higienização. Material para uso no laboratório, para higienização
das mãos nos acessos aos setores de Engenharia Química

- Departamento de Engenharia Eletrônica: Colocar nos corredores/salas de
aula/laboratórios.

- Departamento de Oceanografia: Para uso nos diversos ambientes do Departamento de
Oceanografia e Museu de Oceanografia

- Grupo de Radioecologia: Para instalação nos laboratórios, salas dos pós-graduandos e
salas dos professores.

- Departamento de Engenharia de Minas: Para uso da secretaria, gabinetes docentes,
copa, wc mas e fem,copa.

Dispenser para sabonete líquido/álcool em gel 2l

- Diretoria: A ser disponibilizado na área comum do CTG, salas da Diretoria e para
utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades diárias.
.
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- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Elétrica: A serem instalados nos halls / espaços de
circulação do departamento.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento a cerca de 400 pessoas ligadas ao
departamento

- Departamento de Engenharia Química: Distribuição em pontos de maior circulação de
pessoas para a devida higienização do departamento. Disponibilização de sabonete líquido
nas pias do laboratório de Engenharia Química com maior demanda

- Departamento de Engenharia de Minas: Laboratório do Prof. Robson Ribeiro Lima.

FITA ADESIVA P/ SINALIZAÇÃO DE SOLO

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- Biblioteca: A aquisição tem o objetivo principal de fornecer mais segurança e higiene do
ponto de vista epidemologico, as atividades cotidianas da biblioteca, prevendo a saude
dos servidores e usuários.

- CEERMA: Será utilizada na sinalização/demarcação de espaços, conforme
distanciamentos necessários, nos ambientes internos do CEERMA.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para sinalização do solo do Departamento de
Engenharia Biomédica.
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- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Elétrica: A serem aplicados nos laboratórios de forma a
determinar os espaços de distanciamento pessoal no Departamento de Engenharia
Elétrica.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento a cerca de 400 pessoas ligadas ao
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Sinalização para distanciamento seguro das
pessoas. Demarcação e sinalização de áreas de risco e cuidado no Departamento de
Engenharia Química

- Grupo de Radioecologia: Para sinalização de áreas do Grupo de Radioecologia.

- Departamento de Engenharia de Minas: Sinalização de passagens no LTM / DEMinas,
secretaria.

Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme,
com pó, tamanho: extragrande

Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do departamento.

Departamento de Engenharia Química: Proteção das mãos e dos punhos contra potenciais
acidentes com agentes biológicos e químicos nos laboratórios.
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Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme,
com pó, tamanho: pequeno

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para manipulação em laboratório do
Departamento de Engenharia Biomédica.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Proteção das mãos e dos punhos contra
potenciais acidentes com agentes biológicos e químicos nos laboratórios.

- Departamento e Museu de Oceanografia: Para uso nos diversos laboratórios.

Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural, com pó, tamanho
grande

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- Biblioteca: A aquisição de equipamentos de prevenção individual - Epis que garantam
aos servidores da biblioteca segurança e condições de trabalho de forma a prevenir a
contaminação.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para manipulação em laboratório do
Departamento de Engenharia Biomédica.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.
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- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento Engenharia Química: Proteção individual dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.
Proteção das mãos e dos punhos contra potenciais acidentes com agentes biológicos e
químicos no Departamento.

- Departamento e Museu de Oceanografia: Para uso nos diversos laboratórios.

- Departamento de Engenharia de Minas: Para proteção individual durante atividades de
maior risco no LTM/DEMinas, secretaria, chefia, copa e areas comuns.

Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural, com pó, tamanho
médio

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- Biblioteca: A aquisição de equipamentos de prevenção individual - Epis que garantam
aos servidores da biblioteca segurança e condições de trabalho de forma a prevenir a
contaminação.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para manipulação em laboratório do
Departamento de Engenharia Biomédica.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.
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- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento Engenharia Química: Proteção individual dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.
Proteção das mãos e dos punhos contra potenciais acidentes com agentes biológicos e
químicos no Departamento.

- Departamento e Museu de Oceanografia: Para uso nos diversos laboratórios.

- Departamento de Engenharia de Minas: Para proteção individual durante atividades de
maior risco no LTM/DEMinas, secretaria, chefia, copa e areas comuns.

Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem talco/amido não estéril tamanho grande

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- CEERMA: Para uso na proteção individual dos servidores/colaboradores que exercem
suas atividades diárias no CEERMA.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para manipulação em laboratório do
Departamento de Engenharia Biomédica.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.
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- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento Engenharia Química: Proteção individual dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.
Proteção das mãos e dos punhos contra potenciais acidentes com agentes biológicos e
químicos no Departamento.

- Departamento e Museu de Oceanografia: Para uso nos diversos laboratórios.

- Grupo de Radioecologia: Uso nos laboratórios LARCA e LABRAN.

- Departamento de Engenharia de Minas: Para proteção individual durante atividades de
maior risco no LTM/DEMinas, secretaria, chefia, copa e areas comuns.

Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem talco/amido não estéril tamanho extragrande

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento Engenharia Química: Proteção individual dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.
Proteção das mãos e dos punhos contra potenciais acidentes com agentes biológicos e
químicos no Departamento.
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Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem talco/amido não estéril tamanho médio

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- Biblioteca: A aquisição de equipamentos de prevenção individual - Epis que garantam
aos servidores da biblioteca segurança e condições de trabalho de forma a prevenir a
contaminação.

- CEERMA: Para uso na proteção individual dos servidores/colaboradores que exercem
suas atividades diárias no CEERMA.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para manipulação em laboratório do
Departamento de Engenharia Biomédica.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento Engenharia Química: Proteção individual dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.
Proteção das mãos e dos punhos contra potenciais acidentes com agentes biológicos e
químicos no Departamento.

- Grupo de Radioecologia: Uso nos laboratórios LARCA e LABRAN.
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Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem sem talco/amido não estéril tamanho pequeno

- Departamento de Engenharia Mecânica: Para distribuição eventual durante as
atividades presenciais do Departamento de Engenharia Mecânica

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento Engenharia Química: Proteção individual dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.
Proteção das mãos e dos punhos contra potenciais acidentes com agentes biológicos e
químicos no Departamento.

Macacão descartável impermeável

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para manipulação em laboratório do
Departamento de Engenharia Biomédica em projetos relacionados a Covid-19.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Uso sobre a bata, pelos alunos da disciplina de
gestão de resíduos químicos, durante experimentos com resíduos químicos nos
laboratórios de Engenharia Química.
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- Departamento de Engenharia de Minas: Laboratório do Prof. Julio Cesar de Souva.

Máscara c/ filtro pff2

- CEERMA: Para uso na proteção individual dos servidores/colaboradores que exercem
suas atividades diariamente no CEERMA. Estimativa de utilização de 120 unidades por
mês.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Proteção individual dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.
Material para uso de professor (01) e técnicos (02) no laboratório de Engenharia Química
Limpeza do ambiente e materiais com mofo. Proteção das vias aéreas contra potenciais
acidentes com agentes biológicos e químicos.

- Departamento de Engenharia de Minas: Laboratório do Prof. Julio Cesar de Souza.

Máscara cirúrgica descartável com filtro EFB

- Biblioteca: A aquisição de equipamentos de prevenção individual - Epis que garatam
aos servidores da biblioteca segurança e condições de trabalho de forma a prevenir a
contaminação.

Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
E-mail: alanadiretoriactg@gmail.com, heglediretoriactg@gmail.com e mauradiretoriactg@gmail.com
Fones: (81) 2126-8201/2126-7698
Sítio: http://www.ctg.ufpe.br/

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
ESCOLA DE ENGENHARIA DE PERNAMBUCO

- CEERMA: Para uso na proteção individual dos servidores/colaboradores que exercem
suas atividades diariamente no CEERMA. Estimativa de utilização de 100 unidades por
mês.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para proteção de servidores e docentes em
laboratório.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Elétrica: 150 caixas - Lab. Circuitos - cerca de 500
pessoas circulando por ano. As máscaras seriam usadas pelos docentes, alunos e técnicos
quando entrassem no ambiente. 26 caixas - Laboratório do Grupo de Eletrônica de
Potência e Acionamentos Elétricos - GEPAE. Circulação média de 5 pessoas por dia. 10
caixas - LEEQE e LDSP - 8 professores + 10 alunos em pesquisas diariamente nos
laboratórios LEEQE e LDSP.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Proteção individual dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.
Material para uso de professor (01) e técnicos (02) no laboratório de Engenharia Química
Limpeza do ambiente e materiais com mofo. Proteção das vias aéreas contra potenciais
acidentes com agentes biológicos e químicos.

- Departamento de Engenharia Eletrônica: Uso geral dos servidores/Alunos/Visitantes.
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- Departamento de Oceanografia: Para uso de 48 servidores, 3 terceirizados, alunos da
graduação e pós-graduação, além de pesquisadores e estagiários do Departamento de
Oceanografia.

- Departamento de Engenharia de Minas: Proteção individual de cada integrante do
LTM/DEMinas

Máscara cirúrgica tripla descartável

- Diretoria: A ser disponibilizado na área comum do CTG, salas da Diretoria e para
utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades diárias.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para proteção de servidores e docentes em
laboratório.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Proteção individual dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.
Material para uso de professor (01) e técnicos (02) no laboratório de Engenharia Química
Limpeza do ambiente e materiais com mofo. Proteção das vias aéreas contra potenciais
acidentes com agentes biológicos e químicos.

- Departamento de Engenharia Eletrônica: Uso geral dos servidores/Alunos/Visitantes.
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- Grupo de Radioecologia: Uso nos laboratórios LARCA e LABRAN e outros ambientes
de trabalho.

- Departamento de Engenharia de Minas: Laboratório do Prof. Julio Cesar de Souza.

Máscara de tamanho adulto em PVC com clip metálico nasal ajustável e elástico
para fixação

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Proteção das vias aéreas contra potenciais
acidentes com agentes biológicos e químicos nos laboratórios de Engenharia Química.

Máscara N95 com respirador

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para manipulação em laboratório do
Departamento de Engenharia Biomédica e em unidades de saúde em projetos relacionados
a Covid-19

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.
Rua: Acadêmico Hélio Ramos, s/nº, Cidade Universitária, 50740-530, Recife/PE.
E-mail: alanadiretoriactg@gmail.com, heglediretoriactg@gmail.com e mauradiretoriactg@gmail.com
Fones: (81) 2126-8201/2126-7698
Sítio: http://www.ctg.ufpe.br/

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
ESCOLA DE ENGENHARIA DE PERNAMBUCO

- Departamento de Engenharia Química: Proteção das vias aéreas contra potenciais
acidentes com agentes biológicos e químicos nos laboratórios de Engenharia Química.

- Grupo de Radioecologia: Uso nos laboratórios LARCA e LABRAN

- Departamento de Engenharia de Minas: Laboratório do Prof Artur Angelo.

Óculos cirúrgico, com proteção lateral

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- CEERMA: Para uso na proteção individual dos servidores/colaboradores que exercem
suas atividades diariamente no CEERMA.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para manipulação em laboratório do
Departamento de Engenharia Biomédica e em unidades de saúde em projetos relacionados
a Covid-19

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Proteção das vias aéreas contra potenciais
acidentes com agentes biológicos e químicos nos laboratórios de Engenharia Química.
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- Grupo de Radioecologia: Uso nos laboratórios LARCA e LABRAN

- Departamento de Engenharia de Minas: Laboratório do Prof Julio cesar de Souza.

Protetor facial

- Diretoria: A ser disponibilizado na área comum do CTG, salas da Diretoria e para
utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades diárias.

- Biblioteca: A aquisição de equipamentos de prevenção individual - Epis que garatam
aos servidores da biblioteca segurança e condiçoes de trabalho de forma a prevenir a
contaminação.

- CEERMA: Para uso na proteção individual dos servidores/colaboradores que exercem
suas atividades diariamente no CEERMA.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Para manipulação em laboratório do
Departamento de Engenharia Biomédica e em unidades de saúde em projetos relacionados
a Covid-19

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Elétrica: A serem utilizados pelo público interno do
Departamento do Departamento de Engenharia Elétrica. Dessas, 150 unidades serão
destinadas ao público externo em sistema de rodízio.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.
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- Departamento de Engenharia Química: Proteção individual dos funcionários, bolsistas,
coordenadores, professores e alunos que frequentam a coordenação das graduações.
Material para uso de professor (01) e técnicos (02) no laboratório. Proteção de rosto
durante

as

operações

no

laboratório

permitindo

o

reuso.

Para os alunos de pós-graduação e graduação.

- Grupo de Radioecologia: Para uso nos laboratórios LARCA e LABRAN e salas de
amostras e preparação.

- Departamento de Engenharia de Minas: Proteção individual de cada integrante do
LTM/DEMinas

Sapatilha descartável - propé

- Diretoria: A ser disponibilizado na área comum do CTG, salas da Diretoria e para
utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades diárias.

- Biblioteca: A aquisição de equipamentos de prevenção individual - Epis que garatam
aos servidores da biblioteca segurança e condiçoes de trabalho de forma a prevenir a
contaminação.

- CEERMA: Para uso nos laboratórios/salas (SCHAKER/CAVE) de maquinários e testes.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Proteção para usuários em laboratórios do
Departamento de Engenharia Biomédica e unidades de saúde

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.
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- Departamento de Engenharia Elétrica: Destinado aos usuários dos laboratórios e
eventuais visitantes de longa duração do Departamento de Engenharia Elétrica.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Material para uso de professor (01) e técnicos
(02) no laboratório de Engneharia Química

- Departamento de Oceanografia: Para atender os diversos ambientes do Departamento e
do Museu de Oceanografia que recebe, constantemente, alunos, docentes, técnicos e
pesquisadores, além de visitas (no Museu) de grupos de alunos de diversas escolas.

- Grupo de Radioecologia : Para acessar os laboratórios do Grupo de Radioecologia.

- Departamento de Engenharia de Minas: Laboratório do Prof Robson Ribeiro Lima.

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 34)
- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 35)

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Usar um sapato único para ambiente de trabalho
no Departamento de Engenharia Química.
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Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 36)

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Usar um sapato único para ambiente de trabalho
no Departamento de Engenharia Química.

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 37)

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 38)

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.
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- Departamento de Engenharia Química: Usar um sapato único para ambiente de trabalho
no Departamento de Engenharia Química.

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 39)

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Usar um sapato único para ambiente de trabalho
no Departamento de Engenharia Química.

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 40)

- Diretoria: Para utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades
diárias.

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.
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- Departamento de Engenharia Química: Usar um sapato único para ambiente de trabalho
no Departamento de Engenharia Química.

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 41)

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Usar um sapato único para ambiente de trabalho
no Departamento de Engenharia Química.

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 42)

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Usar um sapato único para ambiente de trabalho
no Departamento de Engenharia Química.

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 43)
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- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Usar um sapato único para ambiente de trabalho
no Departamento de Engenharia Química.

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 44)

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Usar um sapato único para ambiente de trabalho
no Departamento de Engenharia Química.

Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c

- Diretoria: A ser disponibilizado na área comum do CTG, salas da Diretoria e para
utilização da equipe de Infraestrutura do CTG no exercício de atividades diárias.

- Biblioteca: A aquisição tem o objetivo principal de fornecer mais segurança e higiene do
ponto de vista epidemologico, as atividades cotidianas da biblioteca, prevendo a saúde
dos servidores e usuários.
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- CEERMA: Para uso na aferição de temperatura dos servidores, colaboradores, alunos e
visitantes que que frequentarem o CEERMA.

- Departamento de Engenharia Biomédica: Monitoramento e detecção de pessoas com
febre nos acessos às dependências do departamento (secretarias e laboratórios didáticos
do Departamento de Engenharia Biomédica).

- Departamento de Engenharia Civil: Aquisição com objetivo de proteger o público
interno e externo, evitando a transmissão da Covid-19, oferecendo um ambiente seguro de
trabalho e estudo para as salas, laboratórios e secretaria.

- Departamento de Engenharia Elétrica: Um para cada ambiente de ampla circulação,
como laboratórios, secretarias e salas de aula do Departamento de Engenharia Elétrica.

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento a cerca de 400 pessoas ligadas ao
departamento.

- Departamento de Engenharia Química: Utilizado para controle na entrada da
coordenação e salas de aula. Controle da entrada de pessoas nos laboratórios de
Engenharia Química

- Departamento de Oceanografia: Para uso na recepção do Departamento de
Oceanografia.

- Grupo de Radioecologia: Para controle dos usuários dos laboratórios e ambientes do
Grupo de Radioecologia.

- Departamento de Engenharia de Minas: medir a temperatura dos funcionários e público
em geral que frequentam a secretaria e demais dependências do Departamento de
Engenharia de Minas.
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Touca hospitalar (gorro sanfonado)

Biblioteca: A aquisição de equipamentos de prevenção individual - Epis que garatam aos
servidores da biblioteca segurança e condiçoes de trabalho de forma a prevenir a
contaminação.

Departamento de Engenharia Biomédica: Proteção para usuários em laboratórios e
unidades de saúde do Departamento de Engenharia Biomédica.

Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do departamento
de Engenharia Nuclear

Departamento de Engenharia Química: Proteção dos cabelos contra potenciais acidentes
com agentes biológicos e químicos nos laboratórios de Engenharia Química.

Turbante desc. fem. em falso tecido pol/poliprop. Caixa com 100 unidades

- Departamento de Engenharia Nuclear: Atendimento aos 5 laboratórios do departamento
de Engenharia Nuclear

- Departamento de Engenharia Química: Proteção dos cabelos contra potenciais
acidentes com agentes biológicos e químicos nos laboratórios de Engenharia Química

- Departamento de Engenharia de Minas: Laboratório do Prof Julio cesar de Souza - do
Departamento de Engenharia de Minas

___________________________________
Responsável Pedido/Ordenador de Despesa
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Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: 1,
ano: 2020, tipo: DEMANDA, data de emissão: 24/07/2020 e o código de verificação: a4f15d5db5

Ofício nº 001/2020 - EU

Recife, 24 de julho de 2020.

Do: Diretor da Editora UFPE
Diogo Cesar de Carvalho Fernandes
A: Diretoria de Logística
Maria da Conceição Couto da Silva

Prezada,

Servimo-nos do presente para encaminhar planilha de coleta de demanda excepcional
de EPIs preenchida com os quantitativos estimados para esta unidade. A estimativa se baseou
no atendimento aos trinta e três funcionários (vinte e um servidores e doze bolsistas) a fim de
garantir segurança na retomada das atividades presenciais, permitindo a adoção das medidas
de prevenção e controle necessárias para o enfrentamento da pandemia, considerando as
atividades desempenhadas nos onze ambientes da Editora.

Atenciosamente,

Natássia Melo
Coordenadora Administrativa
SIAPE: 1900523

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL - PROGEPE

OFICIO ELETRONICO Nº 219/2020 - DAP PROGEPE (11.07.04)
(Identificador: 202022798)
Nº do Protocolo: 23076.038995/2020-40
Recife-PE, 21 de Julho de 2020.

COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - EDITORA

Assunto: RE.: Substituição temporária de Diretor

Prezado(a),

Foi realizado o cadastro da designação da servidora NATASSIA TACIANA COELHO DE MELO SILVA como
Diretora da unidade EDITORA UNIVERSITARIA - EDITORA, no período de 17/07/2020 a 01/08/2020,
permitindo que a mesma autentique documentos no SIPAC com a respectiva função. Qualquer dúvida estou a
disposição.

Atenciosamente.

(Assinado digitalmente em 21/07/2020 15:36)
MARCELO CARLOS CHAVES
Matrícula: 3122287

Ofício Eletrônico - SIPAC
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO REITOR - GR
OFICIO ELETRONICO Nº 12/2020 - CDGB (11.01.42)
(Identificador: 202023592)
Nº do Protocolo: 23076.041527/2020-61
Recife-PE, 31 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Coleta de demanda excepcional de EPIs_Gabinete do Retiro

Prezada Diretora de Logísitca,
Segue a planilha com a demanda do Gabinete do Reitor acerca dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI's) para combate e proteção ao covid-19 quando da futura retomada das
atividades presenciais.
Informo que os quantitativos listados foram estabelecidos a partir das demanda provenientes dos
diversos setores vinculados ao Gabinete do Reitor considerando o número de servidores lotados
em cada um desses setores, bem como a quantidade de ambientes (sala) ocupados por cada um
deles.
Atenciosamente,

(Autenticado em 31/07/2020 11:50)
THAIS VASCONCELOS DE SOUZA

(Autenticado em 31/07/2020 11:48)
SERGIO PAULINO ABRANCHES

COORDENADOR - TITULAR

CHEFE DE GABINETE - TITULAR

Matrícula: 1608534

Matrícula: 1202339

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 12, ano: 2020, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
emissão: 31/07/2020 e o código de verificação: 334c293757
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI - LIKA
OFICIO ELETRONICO Nº 7/2020 - LIKA (11.27)
(Identificador: 202023276)
Nº do Protocolo: 23076.040511/2020-42

Recife-PE, 28 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Justificativa Coleta Demanda Excepcional EPIs

À Diretoria de Logística - PROGEST,
Comunico as justificativas separadas por objeto do órgão suplementar da UFPE: Laboratório de Imunopatologia
Keizo Asami – LIKA, conforme instruções constantes no e-mail de Abertura do período de Coleta de Demanda
Excepcional EPIs 2020 enviado pela PROGEST/DLOG/DPLAN.
Informo que todas as demandas refletem às necessidades desta unidade, conforme planilha encaminhada ao
email dplan.dlog@ufpe.br .
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(Autenticado em 28/07/2020 14:11)
JOSE LUIZ DE LIMA FILHO

DIRETOR DE ORGAO SUPLEMENTAR - TITULAR

Matrícula: 1133637

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 7, ano: 2020, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
NUCLEO DE SAUDE PUBLICA E DESENV SOCIAL - NSPD
OFICIO ELETRONICO Nº 2/2020 - NUSP (12.66)
(Identificador: 202023580)
Nº do Protocolo: 23076.041481/2020-42

Recife-PE, 31 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Justificativa de demanda excepcional de EPIs

Da: Diretora do Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social da UFPE
À : Diretora deLogisitica - DLOG/PROGEST
Estamos encaminhando a V.Sª a planilha da nossa demanda de EPIs conforme planilha em anexo.
Salientemaos que fisicamente funcionamos no prédido do Hospital das Clínicas.

(Autenticado em 31/07/2020 10:51)
MARIA DO SOCORRO MACHADO FREIRE

(Autenticado em 31/07/2020 10:26)
VALTER ALVES DA ROCHA

Matrícula: 1131448

Matrícula: 1132666

COORDENADOR - TITULAR

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 2, ano: 2020, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
emissão: 31/07/2020 e o código de verificação: 6b24f8e614
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES
OFICIO ELETRONICO Nº 41/2020 - PROAES (12.31)
(Identificador: 202023236)
Nº do Protocolo: 23076.040291/2020-65

Recife-PE, 27 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Coleta de Demanda - EPIs UFPE 2020
Assunto: 995 - PEDIDOS. OFERECIMENTOS E INFORMACOES DIVERSAS

À Diretoria de Logística - DLOG/PROGEST
1. Solicitamos à V.Sª a retificação do Ofício Eletrônico n°39/2020 - PROAES, que trata do levantamento da
Coleta de Demandas consolidadas de EPI's UFPE 2020. Pois, fizemos a inclusão de um novo setor no
levantamento das demandas - as Casas de Estudantes Universitários - acarretando assim em uma nova
Planilha, conforme segue em anexo. Dessa forma o levantamento foi feito para os seguintes locais: prédio da
Proaes/Reitoria pelos setores da Coordenação Administrativa (CADM), Coordenação Financeira e de Compras
(CFC) e Diretoria de Esporte e Laser (DEL); para o prédio do Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (NASE),
pela Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE); para o prédio do Restaurante Universitário (RU), pela Diretoria de
Alimentação e Nutrição (DAN); para o prédio do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) e para o Espaço de
Convivência Cultural Estudantil (ECCE) pela Diretoria de Esporte e Laser (DEL) e para as Casas de Estudantes
Universitários, pelo setor da Coordenação das Casas de Estudantes Universitários.
2. Sendo assim, justifico o pedido mediante o planejamento feito por essa Pró-Reitoria, visando uma futura
retomada das atividades. Mesmo que, ainda sem data definida e a fim de proporcionar aos servidores e ao
público externo condições de segurança na volta das atividades.
3. Diante do exposto, reforçamos a necessidade de atendimento da demanda apresentada, para as devidas
providências cabíveis.
Atenciosamente,

(Autenticado em 27/07/2020 17:30)
FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO
PRO-REITOR - TITULAR

Matrícula: 2617043

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 41, ano: 2020, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
emissão: 27/07/2020 e o código de verificação: ca3b548b95
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Ofício Eletrônico - SIPAC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA - PROEXC
OFICIO ELETRONICO Nº 27/2020 - PROEXC (11.21)
(Identificador: 202023137)
Nº do Protocolo: 23076.039881/2020-77

Recife-PE, 24 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST
CC:
SETOR FINANCEIRO DA PROEXC
COORDENACAO DE GESTAO ORGANIZACIONAL - PROEXC

Título: Resposta coleta de demanda excepcional de EPIs - Proexc

Senhora Diretora,
Em atendimento à solicitação de coleta de demanda excepcional de EPIs entre as Unidades
Gestoras da UFPE, encaminho levantamento realizado nesta Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.
Justificam-se tais necessidades considerando as especificidades de cada setor ligado à Proexc e
suas atividades desenvolvidas, como também a importância de seguir protocolos de higienização
para que o possível retorno às atividades presenciais administrativas seja seguro a todos.
Atenciosamente,

(Autenticado em 24/07/2020 14:45)
OUSSAMA NAOUAR
PRO-REITOR - TITULAR

Matrícula: 1971764

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 27, ano: 2020, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
emissão: 24/07/2020 e o código de verificação: 2b8f6cf9fd
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST
OFICIO ELETRONICO Nº 64/2020 - PROGEST (12.69)
(Identificador: 202023459)
Nº do Protocolo: 23076.040958/2020-98

Recife-PE, 29 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST
CC:
COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROGEST

Título: Coleta de Demanda - EPIs UFPE 2020 da PROGEST

Em conformidade com as diretrizes e normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, Governo do Estado de
Pernambuco e Prefeitura da Cidade do Recife, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de
enfrentamento em função da pandemia mundial de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), visando a necessidade de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos a saúde pública e considerando a possibilidade de um futuro retorno das atividades acadêmicas
e administrativas, faz-se necessária a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs, de acordo com a
demanda de coleta de EPIs da UFPE, conforme a tabela abaixo, para atender as três Diretorias da Progest,
garantindo aos servidores, demais agentes envolvidos condições adequadas de trabalho, de forma a preveni-los
de contaminações.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DESCRIÇÃO
Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml
Álcool em gel 70% - galão com 05 litros
Álcool etílico 70% 100 ml
Álcool etílico 70%, frasco com 01 litro
Álcool isopropílico 70% Caixa com 200.
Avental descartável impermeável
Borrifador, material: plástico, tipo: spray, 1L
Borrifador, material: plástico, tipo: spray, 500 ml
Dispenser para álcool em gel 500 ml
Dispenser para sabonete líquido/álcool em gel 2l
FITA ADESIVA P/ SINALIZAÇÃO DE SOLO
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex
natural íntegro e uniforme, com pó, tamanho:
extragrande Caixa com 100 unidades
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex
natural íntegro e uniforme, com pó, tamanho:
pequeno Caixa com 100 unidades
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex
natural, com pó, tamanho grande Caixa com 100
unidades
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex
natural, com pó, tamanho médio Caixa com 100
unidades
Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem
sem talco/amido não estéril - tamanho grande Caixa
com 100 unidades
Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem
sem talco/amido não estéril - tamanho extragrande
Caixa com 100 unidades
Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem
sem talco/amido não estéril - tamanho médio Caixa
com 100 unidades
Luva para procedimento não cirúrgico, nitrílica, sem
sem talco/amido não estéril - tamanho pequeno Caixa
com 100 unidades

QUANTIDADE
580
57
130
253
184
20
27
37
40
12
11
4
11
31
46
61
25
64
4

22
27
40
41
43
44
45

Máscara cirúrgica descartável com filtro EFB Caixa
com 50 unidades
Protetor facial
Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho,
escala: até 50 °c
Touca hospitalar (gorro sanfonado) Pacote com 100
unidades
FITA ZEBRADA ANTIDERRAPANTE
Tapetes para entrada de prédio borracha
antiderrapante, largura: 38cm, cor básica: preta,
características adicionais: sanitizante
Tapete Sanitizante borracha antiderrapante, largura
90cm, comprimento: 130 cm, cor básica: preta

928
83
7
5
4
30
6

O quantitativo solicitado está baseado na demanda das Diretorias com projeção estimado um período de 12
(doze meses).

(Autenticado em 29/07/2020 18:16)
LILIANA VIEIRA DE BARROS
PRO-REITOR - TITULAR

Matrícula: 2132526
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE FINANCAS E INFRAESTRUTURA DE GRADUACAO - DIFI

MEMORANDO Nº 636/2020 - DIFI PROGRAD (11.13.01)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Recife-PE, 28 de Julho de 2020

Prezados,
Venho por meio deste, atendendo solicitação da DLOG/Progest, encaminhar Planilha com quantitativos de EPI’s para a Pró Reitoria
de Graduação/ PROGRAD. Atendendo solicitação de justificativa, informamos que de acordo com cenário atual e por
recomendação do decreto estadual que estabelece regras de distanciamento social e medida de proteção/prevenção necessárias ao
retorno das atividades administrativas, segue o quantitativo solicitado para utilização de todo nosso quadro administrativo para
auxiliar no atendimento a comunidade acadêmica desta Pró-reitoria.
Estamos à disposição para esclarecimentos.

(Assinado digitalmente em 28/07/2020 11:53)
FERNANDA MARIA RIBEIRO DE ALENCAR
DIRETOR
Matrícula: 1132492

Processo Associado: 23076.040421/2020-47

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: 636, ano: 2020,
tipo: MEMORANDO, data de emissão: 28/07/2020 e o código de verificação: 3d44931f65

04/08/2020

Ofício Eletrônico - SIPAC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG
OFICIO ELETRONICO Nº 61/2020 - PROPG (11.17)
(Identificador: 202023820)
Nº do Protocolo: 23076.042553/2020-04

Recife-PE, 04 de Agosto de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Justificada para Demanda Excepcional de EPI 2020 - PROPESQI

Prezada Diretora,
Justificamos o quantitativo estimado, que segue em anexo, devido ao atendimento das demandas internas dos
diversos setores e diretorias da PROPESQI, cuja demanda foi enviada pelos mesmos, para utilização no período
de 1 ano.

(Autenticado em 04/08/2020 16:55)
CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO
PRO-REITOR - TITULAR

Matrícula: 2447193

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 61, ano: 2020, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
emissão: 04/08/2020 e o código de verificação: 26f991d49f
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Ofício Eletrônico - SIPAC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG
OFICIO ELETRONICO Nº 60/2020 - PROPG (11.17)
(Identificador: 202023818)
Nº do Protocolo: 23076.042550/2020-85

Recife-PE, 04 de Agosto de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Justificada para Demanda Excepcional de EPI 2020

Prezada Diretora,
Justificamos o quantitativo estimado, que segue em anexo, devido ao atendimento do Gabinete do Pró-Reitor,
Coordenação Administrativa, dos setores da Diretoria Stricto Sensu e da Diretoria Lato Sensu, cuja demanda foi
enviada pelos mesmos, para utilização no período de 1 ano.

(Autenticado em 04/08/2020 16:56)
CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO
PRO-REITOR - TITULAR

Matrícula: 2447193

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 60, ano: 2020, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
emissão: 04/08/2020 e o código de verificação: 8f949e8618
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28/07/2020

Ofício Eletrônico - SIPAC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANÇAS - PROPLAN
OFICIO ELETRONICO Nº 68/2020 - PROPLAN (11.10)
(Identificador: 202023256)
Nº do Protocolo: 23076.040395/2020-70

Recife-PE, 28 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Demandas de EPIS

Considerando o futuro retorno das atividades presenciais da UFPE e a necessidade de prover as
condições adequadas de segurança sanitária a todos servidores em atividades presenciais na
Pró-Reitoria, formalizo a demanda de EPIs da PROPLAN.

(Autenticado em 28/07/2020 07:07)
DANIEL CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS
PRO-REITOR - TITULAR

Matrícula: 1963956

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 68, ano: 2020, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
emissão: 28/07/2020 e o código de verificação: 421846ef80
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30/07/2020

Ofício Eletrônico - SIPAC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DA BIBLIOTECA CENTRAL - BC
OFICIO ELETRONICO Nº 23/2020 - DBC (11.24.02)
(Identificador: 202023539)
Nº do Protocolo: 23076.041326/2020-56

Recife-PE, 30 de Julho de 2020.

DIRETORIA DA BIBLIOTECA CENTRAL - BC

Título: Solicitação de Equipamentos de Proteção Individual para o Sistema de Bibliotecas - SIB/UFPE
Assunto: 995 - PEDIDOS. OFERECIMENTOS E INFORMACOES DIVERSAS

MINISTÉRIO SERVIÇO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
BIBLIOTECA CENTRAL

À Diretoria de Logística - DLOG/Progest
Prezado(a):
Encaminhamos em anexo a tabela com a lista dos equipamentos de proteção individual - EPI,
juntamente com outros itens que se adequam à proteção no ambiente de trabalho durante o expediente nas
biblitoecas do nosso Sistema Integrado de Bibliotecas - SIB/UFPE.
Os EPI’s destinados aos trabalhadores em bibliotecas são aqueles destinados à proteção da face e dos olhos
(gorro, óculos, viseira); os respiratórios (máscara); e dos membros superiores (jalecos, avental ou bata, e luva
para resguardar as mãos), em razão de esses órgãos se constituírem em potenciais vias de contaminação.
Assim, os itens de proteção adequados para uso em Bibliotecas são: Máscaras, Luvas, Óculos de Proteção,
Viseiras acrílicas, Aventais, Toucas com suas respectivas finalidades, tipo e observações.
Os itens objeto desta solicitação atenderão às necessidades da Biblioteca Central e das Bibliotecas Setoriais
localizadas nos Centros Acadêmicos da UFPE, que visa cumprir todas as orientações dos órgãos competentes de
modo a combater a disseminação da COVID-19 e suprir a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação
de emergência de saúde dos Centros Acadêmicos dos três campi da UFPE (Recife, Vitória de Santo Antão e
Agreste) para a manutenção das atividades de atendimento nas bibliotecas.
O levantamento de necessidades de cada tipo de EPI, bem como o quantitativo necessário para uso por 1 (um)
ano, levou em consideração fatores como:
1 - Função do operador (bibliotecário, assistente/auxiliar administrativo e bolsista);
2 - Carga horária de trabalho diária;
3 - Tempo de vida útil do item de proteção (se descartável ou reutilizável).
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, e o SIB/UFPE a serviço dessa Diretoria.
Atenciosamente,
Andreia Alcântara dso Santos
Diretora da Biblioteca Central - BC/UFPE
Siape 1662493

(Autenticado em 30/07/2020 16:11)
ANDREIA ALCANTARA DOS SANTOS
DIRETOR - TITULAR

Matrícula: 1662493

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 23, ano: 2020, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
emissão: 30/07/2020 e o código de verificação: 7c79e48f21
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Ofício Eletrônico - SIPAC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
OFICIO ELETRONICO Nº 88/2020 - SINFRA (11.01.37)
(Identificador: 202023099)
Nº do Protocolo: 23076.039770/2020-67

Recife-PE, 24 de Julho de 2020.

DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Demanda de EPI´S - Sinfra

À DLOG-PROGEST
Assunto: Justificativa da Demanda Exclusiva de EPI´S aos Servidores da SINFRA
A Superintendência de Infraestrutura composta de 01 Gabinete, 01 Secretaria, 05 Diretorias, 04 Coordenações,
08 Gerências tem atualmente 178 servidores que exercem suas atividades nas diversas áreas, sejam
administrativas, laboratoriais, transporte, de manutenção elétrica, civil, como também em ambientes insalubres.
A demanda de EPI´S com o propósito a proteção contra a COVID-19 também se fará necessária para o exercício
de suas atividades, visto que muitas requerem a utilização desses equipamentos.
Portanto, as quantidades solicitadas por essa Superintendência foi estimada conforme as atividades executadas,
a estrutura física , número de servidores, limpeza dos equipamentos de trabalho feita por cada servidor e o
fluxo de visitantes.
À disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

(Autenticado em 24/07/2020 09:04)
CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO
SUPERINTENDENTE - TITULAR

Matrícula: 1134695

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 88, ano: 2020, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
emissão: 24/07/2020 e o código de verificação: 55e15cea1c
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Memorando 080/2020/SSI/UFPE

Recife, 24 de julho de 2020.

A
Diretoria de Logística – DLOG/Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Sra. Maria da Conceição Couto da Silva
Assunto: Planilha de EPI’s Superintendência de Segurança Institucional.
Prezada,
Vimos por este, atendendo solicitação da DLOG/Progest, encaminhar Planilha com
quantitativos de EPI’s para a Superintendência de Segurança Institucional.
Atendendo solicitação de justificativa, informamos que o quantitativo solicitado será
para utilização de todo o quadro Operacional, Técnico e Administrativo. Acrescentando
que o quadro Operacional da SSI funciona 24 (vinte e quatro) horas, em plantões, bem
como conta com aproximadamente 260 (duzentos e sessenta) Servidores(as).

Sendo o que temos, reiteramos votos de estima e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos.

Atenciosamente,
Gessé Lira
Diretor de Fiscalização e Controle Urbano/SSI
Ordenador de Despesas Substituto

Av. Prof. Morais Rego, 1235 – Reitoria da UFPE – Cidade Universitária – Recife – PE CEP. 50.670-720
Fone/fax: 2126.8013

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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 24/07/2020
MEMORANDO Nº 650/2020 - DAL (11.98.05)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/07/2020 11:47 )
GESSE FERNANDES DE LIRA
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DIRETORIA DE LOGISTICA - PROGEST

Título: Demandas de EPIs

À Sra. Maria Conceição Couto
Conforme solicitação, estamos encaminhando, em anexo, a essa Diretoria de Logística a planilha de justificativas
referentes as quantidadas consolidadas das demandas de EPI´s informadas por essa Superintendência.
Salientamos que tais quantitativos faz referencia a um contigente de aproximadamente 200 pessoas contando
com técnicos e bolsistas para um prazo de 12 meses.
Atenciosamente,

(Autenticado em 28/07/2020 16:18)
CARLOS EDUARDO MEIRA DE MENEZES
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

Matrícula: 1133292

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando
Tipo de Assinatura: Assinado com senha, número: 11, ano: 2020, tipo: OFICIO ELETRONICO, data de
emissão: 28/07/2020 e o código de verificação: 58b7e1020f
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EPIs
ITEM

1

DESCRIÇÃO

Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml

CATMAT

DESCRIÇÃO DETALHADA

justificativa

269943

Álcool em gel 70% - frasco com 500 ml, com no mínimo 65° INPM, tubo com tampa e
bico econômico, com prazo de validade, impresso na embalagem, mínimo de 12
meses, a partir da entrega, tubo com 500 ml- antisséptico, incolor, bactericida,
densidade aproximada 0,90 g/ml, sem fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH
entre 6,5 e 7,5.Produto com Registro no Ministério da Saúde

Para uso dos servidores, cada um com
uma garrafa na sua mesa, nas
dependências do prédio da STI e no
deslocamento dos técnicos e bolsistas que
atuam para realizar serviços no Campus

Álcool em gel 70% - galão com 05 litros, com no mínimo 65° INPM, tubo com tampa e
bico econômico, com prazo de validade, impresso na embalagem, mínimo de 12
meses, a partir da entrega- antisséptico, incolor, bactericida, densidade aproximada
0,90 g/ml, sem fragrância, sem corante, hipoalergênico, pH entre 6,5 e 7,5.Produto
com Registro no Ministério da Saúde

Para abastecer as garrafas individuais dos
servidores nas mesas e abastecer o
dispenser da parede, nas dependências do
prédio da STI e no deslocamento dos
técnicos e bolsistas que atuam para
realizar serviços no Campus

Álcool etílico 70% ( Almotolia) - acondicionado em, frasco de 100ml, contendo em seu
rótulo, nº de registro no ministério da saúde, dados do fabricante, nome do
responsável
técnico,
nº do
lote, nº de lote e validade
do produto
ÁLCOOL
ETÍLICO
70%
- ACONDICIONADO
EM, FRASCO
DE 1000ML, CONTENDO
EM SEU RÓTULO, Nº DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DADOS DO
FABRICANTE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, Nº DE LOTE E
VALIDADE DO PRODUTO
Álcool isopropílico, concentração: 70% v,v, apresentação: em lenço umidecid:Sachê
Caixa com 200.

Para limpeza de mesas e objetos, sempre
que necessário nas dependências do
prédio da STI .

Item necessário para quando houver
obrigatoriedade de uma aproximação física
da equipe especialemnte dfo pessoal de
suporte técnico de refrigeração e
manutenção de nobreak e DataCenter.
Para limpeza de mesas e objetos, sempre
que necessário nas dependências do
prédio da STI .

2

Álcool em gel 70% - galão com 05 litros

269943

3

Álcool etílico 70% 100 ml

269941

4

Álcool etílico 70%, frasco com 01 litro

269941

5

Álcool isopropílico 70%

392369

6

Avental descartável impermeável

335478

Avental descartável impermeável - Avental descartável TNT ou SMS, com manga
longa de aproximadamente 55cm, gramatura mínima de 50g, com medidas de
aproximadamente 1,20m de largura x 1,40m de comprimento, quadrado, com amarra
na cintura e no pescoço e elásticos nos punhos, abertura posterior, fabricação de
100% polipropileno, não estéril, resistentes

7

Borrifador, material: plástico, tipo: spray,
1L

307885

Borrifador, material: plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador, aplicação: material
de limpeza. Embalagens plásticas com borrifadores (capacidade 1L)

8

Borrifador, material: plástico, tipo: spray,
500 ml

307885

Borrifador, material: plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador, aplicação: material
de limpeza. Embalagens plásticas com borrifadores (capacidade 500ml)

9

Dispenser para álcool em gel 500 ml

385712

10

Dispenser para sabonete líquido/álcool em
gel 2l

428375

Dispenser para álcool em gel, sabonete ou detergente líquido; de parede; com
recipiente para abastecimento dos produtos (reservatório de 500 ml); material plástico
polipropileno;
com
bico dosador.
Dispenser
para
sabonete
líquido/álcool em gel Descrição: dispenser para sabonete
líquido/álcool em gel que dispensa o uso de refis plásticos, confeccionado em aço
inox, acabamento espelhado ou escovado, capacidade para 02 litros, com dosador em
latão cromado, visor de conteúdo, com fechadura, tampa com abas externas, que
proporciona maior proteção para o produto utilizado, kit de manutenção. Dimensões

Opção alternativa para limpeza de mesas e
objetos, sempre que necessário nas
dependências do prédio da STI .

Para limpeza de mesas e objetos, sempre
que necessário nas dependências do
prédio da STI .
Para uso dos servidores e visitantes nas
dependências do prédio da STI

Para sinalização do distanciamento mínimo
entre as pessoas nas dependências do
prédio da STI.

11

FITA ADESIVA P/ SINALIZAÇÃO DE
SOLO

442250

12

Luva para procedimento não cirúrgico,
material: látex natural íntegro e uniforme,
com pó, tamanho: extragrande

287713

tamanho: extragrande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível,
descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo:
formato
an"&"atômico,
finalidade:
resistente
à tração
caixa com
100eunidades
Luva para
procedimento
não cirúrgico,
material:
látex -natural
íntegro
uniforme,

Para uso dos servidores e visitantes nas
dependências do prédio da STI

13

Luva para procedimento não cirúrgico,
material: látex natural íntegro e uniforme,
com pó, tamanho: pequeno

269894

tamanho: pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível,
descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo:
formato
an"&"atômico,
finalidade:
resistente
à tração
caixa com
100eunidades
Luva para
procedimento
não cirúrgico,
material:
látex -natural
íntegro
uniforme,

Para uso dos servidores e visitantes nas
dependências do prédio da STI

14

Luva para procedimento não cirúrgico,
material: látex natural, com pó, tamanho
grande

269892

tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível,
descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo:
formato
an"&"atômico,
finalidade:
resistente
à tração
caixa com
100eunidades
Luva
para
procedimento
não cirúrgico,
material:
látex -natural
íntegro
uniforme,

Para uso dos servidores e visitantes nas
dependências do prédio da STI

15

Luva para procedimento não cirúrgico,
material: látex natural, com pó, tamanho
médio

269893

16

Luva para procedimento não cirúrgico,
nitrílica, sem sem talco/amido não estéril tamanho grande

450334

17

Luva para procedimento não cirúrgico,
nitrílica, sem sem talco/amido não estéril tamanho extragrande

449475

18

Luva para procedimento não cirúrgico,
nitrílica, sem sem talco/amido não estéril tamanho médio

450345

19

Luva para procedimento não cirúrgico,
nitrílica, sem sem talco/amido não estéril -

450346

20

Macacão descartável impermeável

316729

FITA ADESIVA, MATERIAL VINIL, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM,
COMPRIMENTO
30 M, COR
VERMELHA,
APLICAÇÃO
SINALIZAÇÃO
SOLO
Luva para procedimento
não cirúrgico,
material:
látex natural
íntegro e uniforme,

tamanho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível,
Para uso dos servidores e visitantes nas
descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo:
dependências do prédio da STI
formato an"&"atômico, finalidade: resistente à tração - caixa com 100 unidades
Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em nitrílica, não estéril,
ambidestra, descartável, sem talco, sem amido, antialérgica, acondicionada em caixa
com 100 unidades. Material flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta
sensibilidade tátil"&" ao usuário. Acabamento no punho em formato anatômico,
garantindo perfeita adaptação. Não deve haver presença de furos, emendas ou
quaisquer outros defeitos que interfiram na utilização do produto. A embalagem
dispensadora deverá possuir sistema de fácil "&"abertura e que evite a exposição das
luvas que estão na caixa, mesmo depois de aberta. Embalagem contendo
Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em nitrílica, não estéril,
ambidestra, descartável, sem talco, sem amido, antialérgica, acondicionada em caixa
com 100 unidades. Material flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta
sensibilidade tátil"&" ao usuário. Acabamento no punho em formato anatômico,
garantindo perfeita adaptação. Não deve haver presença de furos, emendas ou
quaisquer outros defeitos que interfiram na utilização do produto. A embalagem
dispensadora deverá possuir sistema de fácil "&"abertura e que evite a exposição das
luvas que estão na caixa, mesmo depois de aberta. Embalagem contendo
Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em nitrílica, não estéril,
ambidestra, descartável, sem talco, sem amido, antialérgica, acondicionada em caixa
com 100 unidades. Material flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta
sensibilidade tátil"&" ao usuário. Acabamento no punho em formato anatômico,
garantindo perfeita adaptação. Não deve haver presença de furos, emendas ou
Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em nitrílica, não estéril,
ambidestra, descartável, sem talco, sem amido, antialérgica, acondicionada em caixa
Item necessário para quando houver
obrigatoriedade de uma aproximação física
Macacão descartável impermeável para fins de proteção individual a riscos químicos e
da equipe especialemnte dfo pessoal de
biológicos - Unidade
suporte técnico de refrigeração e
manutenção de nobreak e DataCenter.

21

Máscara c/ filtro pff2

296357

22

Máscara cirúrgica descartável com filtro
EFB

354096

23

Máscara cirúrgica tripla descartável

354096

24

Máscara de tamanho adulto em PVC com
clip metálico nasal ajustável e elástico

454554

25

Máscara N95 com respirador

397905

26

Óculos cirúrgico, com proteção lateral

399611

27

Protetor facial

467256

Máscara, tipo: p,proteção contra poeiras, fumos e névoas óxicas, características
adicionais: c,filtro pff2
Máscara cirúrgica descartável, retangular, sanfonada, 03 camadas,antialérgica,
hidrorepelente, com elástico, cor branca, tripla, (com filtro EFB -97% de retenção
bacteriológica), com elástico para fixação nas aurículas,dispositivo para ajuste nasal,
100% polipropileno não inflamável, embalagem com 50 unidades
Máscara cirúrgica descartável, retangular, sanfonada, 03 camadas, antialérgica,
hidrorepelente, com elástico, cor branca, tripla, (com filtro EFB - 97% de retenção
Máscara de tamanho adulto em PVC com clip metálico nasal ajustável e elástico para
fixação, com 6 diluidores fabricados em polipropileno (Azul: 24%, Branca: 28%,
Máscaras de ventilação não invasiva tipo cobertura nariz e boca, transparente, com
válvula antiasfixia, autoclavável. Tamanhos G
Óculos proteção, material armação: policarbonato e nylon, tipo proteção: lateral,
material proteção: policarbonato, tipo lente: anti-risco, anti-embaçante, cor lente:
Mascara Protetor Facial Incolor -Ajuste Simples E Visor De Material Plástico Incolor em policarbonato ou equivalente, que permita limpeza com álcool, aproximadamente
22x23 cm do visor de segurança, 0,5 mm de espessura, transparente, suporte no
queixo e testa do usuário, alça para colocação

Para uso dos servidores e visitantes nas
dependências do prédio da STI

Para uso dos servidores e visitantes nas
dependências do prédio da STI

Para uso dos servidores e visitantes nas
dependências do prédio da STI

Para uso dos servidores e visitantes nas
dependências do prédio da STI
Para uso dos servidores e visitantes nas
dependências do prédio da STI. Existem
áreas no prédio que são comuns e de
muito trânsico das pessoas.

28

Sapatilha descartável - propé

436852

Sapatilha de malha (propé), não estéril, com elástico. Pacote com 100 unidades

29

Sapato fechado emborrachado
impermeável e lavável (Tam 34)
Sapato fechado emborrachado
impermeável e lavável (Tam 35)
Sapato fechado emborrachado
impermeável e lavável (Tam 36)
Sapato fechado emborrachado
impermeável e lavável (Tam 37)
Sapato fechado emborrachado
impermeável e lavável (Tam 38)
Sapato fechado emborrachado
impermeável e lavável (Tam 39)
Sapato fechado emborrachado
impermeável e lavável (Tam 40)
Sapato fechado emborrachado
impermeável e lavável (Tam 41)
Sapato fechado emborrachado
impermeável e lavável (Tam 42)
Sapato fechado emborrachado
impermeável e lavável (Tam 43)
Sapato fechado emborrachado
impermeável e lavável (Tam 44)

410029

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 34)

410218

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 35)

410209

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 36)

410211

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 37)

410210

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 38)

410216

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 39)

410217

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 40)

410215

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 41)

410212

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 42)

410214

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 43)

410213

Sapato fechado emborrachado impermeável e lavável (Tam 44)

438089

Termômetro clínico, ajuste: digital infravermelho, escala: até 50 oC, tipo: uso em testa, Para o controle de entrada dos servidores e
componentes: c, alarmes, medição à distância, memória até 10 medições
visitantes da STI.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

Termômetro clínico, ajuste: digital
infravermelho, escala: até 50 oC

Para uso do técnico de refrigeração

Para uso do técnico de refrigeração

41

Touca hospitalar (gorro sanfonado)

428620

42

Turbante desc. fem. em falso tecido
pol/poliprop. Caixa com 100 unidades

241552

Touca hospitalar (gorro sanfonado), material : não tecido 100% polipropileno, modelo:
com elástico em toda volta, cor : sem cor, gramatura : cerca de 30 g,m2, tamanho :
Para uso dos servidores e visitantes nas
único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, atóxica,
dependências do prédio da STI
inodora, unissex GORRO SANFONADO, confeccionado em tecido não tecido(TNT),
gramatura
mínima 30g/m2,
formato
arredondado
e com elástico
toda apolipropileno,
sua
Turbante descartável,
tipo touca,
atóxica,
confeccionada
em falsoem
tecido,
20g/m2, formato anatômico, sanfonada, com elástico hipoalergênico com excelente

Ofício nº

/2020-Direção Geral/NTVRU/UFPE
Recife, 24 de julho de 2020.

À Diretoria de Logística – DLOG/PROGEST/UFPE
Assunto:
Cumprindo a sistematização das ações para aquisição de forma centralizada no
que diz respeito à resposta à pandemia pelo COVID-19, informamos os quantitativos a
serem adquiridos de EPIs ref. ao período de 12 meses.
O levantamento apresentado decorre considerando a demanda recebida dos
diversos setores deste Órgão.
Considerando a necessidade uma estratégia para
abastecimento do Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias - NTVRU, a fim de que
os profissionais do Órgão possam desempenhar sua atividade de produção de conteúdo
multimídia e de rádio expandido, com programas de rádio filmado com versão para TV e
internet entre outros, e atender a população utilizando todos os EPIs necessários,
conforme os protocolos preconizados mundialmente.
Neste sendo, destacamos a necessidade de compra de insumos de forma
emergencial para o enfrentamento da emergência, conforme DESCRIÇÃO
DETALHADA DO OBJETO E QUANTITATIVO em planilha anexa.
Certos das providências cabíveis, agradecemos antecipadamente.
Atenciosamente,

Prof. Marco Antônio Mondaini de Souza
Diretor Geral do NTVRU/UFPE
SIAPE 1172495

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 68 |CEP 50040-200 | Fone 81-3423-4000 | Fax 81-3423 7418 | www.tvu.ufpe.br
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Ofício nº

/2020-Direção Geral/NTVRU/UFPE
Recife, 25 de julho de 2020.

À Diretoria de Logística – DLOG/PROGEST/UFPE
Assunto:
Cumprindo a sistematização das ações para aquisição de forma centralizada no
que diz respeito à resposta à pandemia pelo COVID-19, informamos os quantitativos a
serem adquiridos de EPIs ref. ao período de 12 meses.
O levantamento apresentado decorre considerando a demanda recebida dos
diversos setores da Supercom. Considerando a necessidade uma estratégia para
abastecimento da Superintendência, a fim de que os profissionais da mesma possam
desempenhar sua atividade de produção de conteúdo, radiodifusão e jornalismo e
atender a população utilizando todos os EPIs necessários, conforme os protocolos
preconizados mundialmente.
Neste sendo, destacamos a necessidade de compra de insumos de forma
emergencial para o enfrentamento da emergência, conforme DESCRIÇÃO
DETALHADA DO OBJETO E QUANTITATIVO em planilhas anexas.
Certos das providências cabíveis, agradecemos antecipadamente.
Atenciosamente,

Carolina Dantas de Figueiredo
Superintendente de Comunicação
SIAPE 1923882

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 68 |CEP 50040-200 | Fone 81-3423-4000 | Fax 81-3423 7418 | www.tvu.ufpe.br
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