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1. OBJETO:
1.1 Tipo do Objeto:
( x ) Material

( ) Material Incluindo Serviços

1.2 Descrição do Objeto:
1.2.1

Aquisição de material hidráulico em PVC conforme ao que está descrito na planilha de
especificação dos produtos.

1.2.2

O prazo de garantia/ validade deverá ser o mínimo fornecido pelo fabricante/ fornecedor.

1.2.3

As unidades ou formas de apresentação dos materiais, bem como os seus respectivos
quantitativos, estão detalhadas na planilha de especificação dos produtos.

1.2.4

Faz-se necessário a aplicação de normas técnicas para os itens em questão da NBR 5648

1.2.5

Os materiais devem obedecer ao que se encontra discriminado abaixo:

- O material entregue no almoxarifado deverá ser novo de primeiro uso;
- O material (tubos de pvc) deve ser preferencialmente, acondicionado em pilhas com, no máximo, 1,8 metros
de altura, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; os demais devem
ser acondicionados em local próprio (estantes de ferro, estrados de madeira, etc) seco e arejado e ao abrigo
do sol e de intempéries, de modo a garantir a durabilidade e as características físicas estabelecidas em NBR
própria de estocamento bem como recomendações do fabricante.
- Observância às normas técnicas, elaboradas pela ABNT, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos
mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados;
- Conformidade dos produtos, insumos e serviços com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor
expedidos pelo Inmetro de forma a assegurar aspectos relativos à saúde, à segurança, ao meio ambiente, ou à
proteção do consumidor e da concorrência justa (Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999).
2. Justificativas para a AQUISIÇÃO DO BEM:

2.1. Motivação da Contratação:
2.1.1

Em decorrência da demanda institucional em caráter de urgência, visto que, não há
disponibilidade dos mesmos no estoque do almoxarifado desta SINFRA para atender às
solicitações feitas via SIPAC pelos administradores de Centros no que diz respeito à execução de
pequenos serviços de manutenção e conservação dos prédios desta UFPE Campus- Recife. Acerca
do disposto, solicita-se a compra do material mediante SRP, por enquadrar-se em insumos e a
entrega ser parcelada de acordo com a disponibilidade de espaço físico para acondicionamento
no almoxarifado.

2.1.2

A necessidade foi levantada pela Gerência de Suprimentos da SINFRA. A demanda foi estimada
de acordo com os relatórios de consumo e de demanda reprimida via SIPAC módulo-almoxarifado
da SINFRA, no qual se constatou a falta ou insuficiência em estoque dos materiais a serem
adquiridos.

2.2. Metas da Contratação:
2.2.1

Os materiais adquiridos serão aplicados nos diversos Centros deste Campus Recife da UFPE de
forma a sanar ou mitigar a demanda pelos serviços de manutenção relacionados à hidráulica

2.2.2

Visa desenvolver ações que obtenha a consolidação e ampliação do sistema de segurança da
UFPE e o avanço na ampla requalificação predial, mantendo e construindo espaços agradáveis
para se trabalhar, estudar, conviver e visitar.

2.3. Alinhamento com o planejamento estratégico
O objeto referenciado neste DFD está plenamente alinhado ao Mapa Estratégico do Plano Estratégico
Institucional da UFPE (PEI) na vigência 2013-2027, especificamente quanto ao seu décimo quinto objetivo
estratégico: “Ampliar, modernizar e manter a infraestrutura física da Universidade” na folha 27 do referido
PEI.

3. Previsão de data em que deve ser entregue o bem:
3.1. Janeiro de 2021

4. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento e/ou Responsáveis pela elaboração do ETP:
CARGO

FUNÇÃO

NOME DO (A) SERVIDOR
(A)

SIAPE

Integrante Requisitante

Administrativa

FLÁVIA BRANDAO
RAMALHO DE BRITO

Integrante Requisitante

Administrativa

Thayse Dayse Delmiro

3207178

08725436414

Integrante Técnico

Técnica

Adriane Moreira dos Santos 2058585

09796834405

Integrante Técnico

Técnica

Rodrigo Vitorino de Arruda, 3207415

05747509403

Todos os membros aqui indicados devem assinar dando ciência da indicação.

2059647

CPF
07271272410

5. Responsabilidade pela Formalização da Demanda:
Local e Data:
Carlos Henrique Lopes Falcão (autoridade
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(assinatura)
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