
ORIENTAÇÕES GERAIS 2020     

 
 
1 - AULAS DE CAMPO:  Considerando que os setores não estão ofertando aulas de campo por hora não estão sendo alocados os recursos para essas 

atividades, conforme destacado no COPLAD.   TEMPORARIAMENTE SUSPENSO.
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. 

http://www.pra.ufpr.br/portal/licitacoes/central-de-compras-cecom/pregoes-vigentes/ PREGÃO  
149/2019 VALIDADE 16/01/2021.

•  Pedidos de diárias para os professores responsáveis tem orientações novas conforme OS 
001/2020-GR. 

• O pedido de transporte terrestre deverá ser feito prioritariamente junto à Centran, com no mínimo 
30 dias de antecedência através do SICONF(intranet). 

Conforme orientação do Departamento de Licitações e Contratações, 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 restrito atendimento dos alunos regularmente matriculados na disciplina.  
Anexar Currículo do Curso e Programa das disciplinas. 
 
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 o Natanael enviará para a empresa. 
Receber a água junto com a nota, esta deve ser entregue no Almoxarifado com urgência, temos prazo 
para o pagamento. 
 
3 – SERVIÇOS DE CHAVEIRO:  
favor enviar email para Sandra Andrade Rosa (andrade_san@ufpr.br) ou Patricia de Souza dos 
Santos (patricia.santos@ufpr.br)  solicitando os serviços: com quantidade, sala, descrição do 
serviço e responsável por acompanhar o serviço.  
A UCEO enviará para a empresa. 
Após a prestação do serviço entregar na UCEO 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 UCEO para aprovação da despesa.  
- Se aprovado o processo será devolvido a unidade solicitante para os devidos encaminhamentos. 
 
5 – CARIMBOS: 
favor enviar email para Sandra Andrade Rosa (andrade_san@ufpr.br) ou Patricia de Souza dos Santos 
(patricia.santos@ufpr.br) com a solicitação: quantidade, modelo (texto), item 
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do pregão  http://www.pra.ufpr.br/portal/licitacoes/central-de-compras-cecom/pregoes-vigentes/ PREG
ÃO 28/2019. 
 
6 - SOLICITAÇÕES FONTE 250: 
• Seguir as orientações da Ordem de Serviço 1735537/2019/UFPR/R/PROPLAN/DCF/DAF 
• Solicitar conta controle no  UFPR/R/PROPLAN/DCF/CAF/SEAR.
• Confirmar o saldo com a Arrecadação do DCF pelo e-mail arrecadacao@ufpr.br.  
• Depois destes procedimentos solicitar via processo SEI – memorando com a solicitação para 

alocação do recurso contendo a fonte, o valor, e a destinação, leva aproximadamente 10 dias. Após 
a confirmação da alocação do recurso. 

• Cada gasto tem um elemento de despesa e subelemento de despesas diferentes, verificar na Tabela 
no site do setor. 

• Após a confirmação da alocação do recurso - 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, do     setor     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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