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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR 24/2019/PROPLAD/REITORIA

Fortaleza, 17 de dezembro de 2019.

A(os) Senhor(as): Dirigentes das Unidades Acadêmicas e Administra�vas da UFC na capital e
interior

Assunto: Orientação sobre uso de materiais de consumo 

         

Senhor (a) Dirigente,

 

1.      Com o obje�vo de racionalizar o uso e a distribuição dos materiais de
consumo disponibilizado no módulo Almoxarifado do SIPAC como, por exemplo, álcool, luvas, água
sanitária, desinfetante e etc., orientamos aos servidores das Unidades Acadêmicas e Administra�vas que
os referidos materiais são des�nados a suprir  às necessidades dos diversos setores administra�vos e
acadêmicos da UFC na capital e nos Campi do interior.

2.      Assim, informamos que tais materiais não devem ser u�lizados em subs�tuição
aqueles que devem ser fornecidos pelas empresas prestadoras de serviço de limpeza (contrato nº
68/2018 1011726) e de serviço de motorista (contrato nº 86/2018 0558594), pois as empresas tem a
obrigatoriedade contratual de fornecer os materiais. 

3.   Caso haja descon�nuidade ou insuficiência dos insumos por parte das
empresas contratadas, recomendamos que comuniquem por meio de o�cio  à Superintendência de
Infraestrutura e Gestão Ambiental, unidade gestora dos contratos supracitados.

4.     Face ao exposto, pedimos dar ampla divulgação deste O�cio no âmbito de sua
unidade a fim de garan�rmos o uso eficaz dos recursos disponíveis.

 

Atenciosamente,
 
 

Prof. ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

 

Documento assinado eletronicamente por ALMIR BITTENCOURT DA SILVA, Pró-Reitor de
Planejamento e Administração, em 18/12/2019, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1174667 e
o código CRC 7BA3DF2A.

Av. da Universidade, 2853 - 853366-7360
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