
ORIENTAÇÕES GERAIS 2019

1 - AULAS DE CAMPO:
A Resolução nº 01/2004 estabeleceu procedimentos gerais para a realização
das aulas de campo.
Empresa atual de prestação de serviços de aula de campo.

Vip Tour Eventos e Turismo Eireli 
Endereço: Rua São Domingos, nº 588 - Sala 505 (5º Andar - Ed. Atmosfera),

Bairro Santa Mônica, Feira de Santana/BA, CEP 44077-465 
Telefone: (75) 3485-4988 

Nome do representante: Thalina Ramos Bastos 
E-mail: viptureventos@gmail.com 

PREGÃO 108/2018 VALIDADE 10/08/18 A 09/08/2019 
- O pedido de transporte terrestre deverá ser feito prioritariamente junto à 
Centran, com no mínimo 30 dias de antecedência através do SICONF.
Conforme orientação do Departamento de Licitações e Contratações, para 
autorização para empenhar os itens do presente Registro de Preços, a 
Gerência de Planejamento e Controle (antiga CECOM) exigirá que conste do
processo SEI informação assinada pelo Ordenador da Despesa, sobre a 
existência de previsão da atividade prática no programa da disciplina, bem 
como da adequação dos quantitativos solicitados ao estrito atendimento dos 
alunos regularmente matriculados na disciplina.

2 – FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL:
- SOLICITAR VIA EMAIL, encaminhar a REQUISIÇÃO DO ALMOXARIFADO 
junto com a solicitação da água para o Natanael - Almoxarifado 
(xilosser@ufpr.br) solicitando a quantidade da água e local a ser entregue.
Somente ele enviará para a empresa.
Receber a água junto com a nota, esta deve ser entregue no Almoxarifado 
com a máxima urgência, temos prazo para o pagamento.

3 – SERVIÇOS DE CHAVEIRO: 
favor enviar email para Sandra Andrade Rosa (andrade_san@ufpr.br) ou 
Maria Helena Cominese (mariahelena@ufpr.br) solicitando os serviços: com 
quantidade, sala, e descrição do serviço.
A SCEO enviará para a empresa, após a prestação do serviço entregar na 
SCEO o formulário da ordem de serviço do chaveiro assinada.

4 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO:
- Abrir processo no SEI com a solicitação e orçamento da Imprensa 
Universitária. 
- encaminhar para a DIREÇÃO DO SETOR e para a SCEO para aprovação 
da despesa. 
- se aprovado o processo será devolvido a unidade solicitante para os 
devidos encaminhamentos.
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5 – CARIMBOS:
Solicitar via processo no Sei, (conforme orientação de Como abrir processo 
financeiro)

6 - SOLICITAÇÕES FONTE 250:
- Primeiro confirmar o saldo com a Arrecadação do DCF pelo e-mail 
arrecadacao@ufpr.br. CONFORME ORIENTAÇÃO DA PROPLAN e  m relação   
às     fonte  s     250     e 281 somente poderá ser solicitado orçamento com base na   
arrecadação do exercício. 
- Solicitar via SEI – memorando com a solicitação para alocação do recurso 
contendo a fonte, o valor, e a destinação, leva aproximadamente 10 dias.
Cada gasto tem um elemento de despesa e subelemento de despesa 
diferentes, verificar na tabela, os mais utilizados são: - diárias nacionais – 
diárias internacionais – passagem aérea nacional – passagem aérea 
internacional – passagem rodoviária – hospedagem – material de consumo –
material permanente – serviços de terceiros pessoa física (bolsa, auxilio 
pesquisador) – serviços de terceiros pessoa jurídica. (Tabela no site do 
setor).
- NA SEQUENCIA  ABRIR PROCESSO COM A SOLICITAÇÃO DO QUE 
REALMENTE SERÁ GASTO CONFORME AS DEMAIS ORIENTAÇÕES DE 
ABERTURA DE PROCESSOS FINANCEIROS.

7 – CORREIOS:
- O protocolo geral/malote da UFPR solicitou que as requisições a partir do 
ano de 2017 sejam no modelo novo e em papel colorido diferente para cada 
setor/pró-reitoria, o nosso é na cor amarela, alguns exemplares estão no 
protocolo do setor.
Todos devem preencher os campos obrigatórios, unidade setorial, assinatura 
e carimbo do responsável.

TODOS ESTES GASTOS COMO SEMPRE SÃO DEBITADOS DO 
DEPARTAMENTO/UNIDADE RESPONSÁVEL. 
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