OBJETO

Auxílio Financeiro a Estudantes

FORNECEDOR

153090

PRO-REITORIA DE
EXTENSAO

EMPENHO

2020NE000068

VALOR

JUSTIFICATIVA

FUNDAMENTAÇÃO

O
projeto
de
extensão
"Apoio
ao
Telemonitoramento clínico para enfrentamento a
síndromes gripais e COVID-19" é uma ação
longintudinal com previsão de término das
ações/objetivos previstos para 28/02/2022.
Apesar disso, o saldo dos recursos destinado a
este projeto será finalizado em 2021. A solicitação
de prorrogação e utilização dos recursos para
2021 está baseada na continuidade e finalização
das metas/objetivos propostos pelo projeto que
27.039,91
devido a continuidade e surgimento da segunda
onda do surto do coronavírus, assim como na
demanda social pela continuidade dos serviços de
telefominoramento e teleandimento na área de
saúde.
Desta forma, para cumprimento de metas e
continuidade da ação, acreditamos ser interesse
da Administração o cumprimento da obrigação
assumida.

Compra de Otoscópio
(APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
)

05733707000120

SOUSA N ENGENHARIA
LTDA

2020NE800062

O
projeto
de
extensão
"Apoio
ao
Telemonitoramento clínico para enfrentamento a
síndromes gripais e COVID-19" é uma ação
longintudinal com previsão de término das
ações/objetivos previstos para 28/02/2022.
Apesar disso, o equipamento chegou em
15/12/2020,
prazo posterior
ao prazo
estabelecido no Calendário para Encerramento do
Exercício 2020 divulgado no Ofício Circular nº
9.900,00
68/2020 - DCF PROPLAN emitido em 08/10/2020
e reforçado pelo Ofício Circular nº 120/2020 PROPLAN emitido em 17/10/2020.
Diante disso, por se tratar de um material
permanente com exigências de registro do bem, o
mesmo está aguardando o prazo 04/01/2020
para dar continuidade ao processo de registro,
liquidação e pagamento.

Art. nº 35, inciso II do Decreto nº 93.872/1986.

Manutenções do espaço físico do Projeto
(MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS)

Auxílio Financeiro a Estudantes

SAFE SUPORTE A VIDA E
08675394000190 COMERCIO INTERNACIONAL 2020NE800082
LTDA

153090

PRO-REITORIA DE
EXTENSAO

2020NE000069

O
projeto
de
extensão
"Apoio
ao
Telemonitoramento clínico para enfrentamento a
síndromes gripais e COVID-19" é uma ação
longintudinal com previsão de término das
ações/objetivos previstos para 28/02/2022.
18.345,00
Apesar disso, o objeto deste empenho já foi
iniciado e está com previsão de término para
janeiro/2021, visto que trata-se de um serviço já
iniciado e que só poderá ser liquidado após a
finalização do mesmo.
O projeto de extensão "Competence Appl" é uma
ação longintudinal com previsão de término das
ações/objetivos
previstos
para31/12/2021.
Apesar disso, a execução deste recurso
acontecerá no mês de Janeiro/2021 a partir da
continuidade das atividades previstas pelo
600,00 bolsista para cumprimento das metas previstas
que estão vinculadas as suas atividades.
Desta forma, para cumprimento de metas e
continuidade da ação, acreditamos ser interesse
da Administração o cumprimento da obrigação
assumida.

Aquisição de eletrodomésticos para troca de
equipamento danificados.

18995457000149

GERALDO VIDAL DA
NOBREGA

Aquisição de eletrodomésticos para troca de
equipamento danificados.

19910840000110

MAGITECH - DISTRIBUIDOR
2020NE800099
DE ELETRONICOS EIRELI

Aquisição de equipamentos de TIC para adequação
da atividade remota semipresencial e manter
funcionamento de setores estratégicos.
Contrato com a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da UFPE para desenvolvimento
de projeto de diagnóstico e sequenciamento
genético da COVID-19 em PE.
Contrato com a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da UFPE para desenvolvimento
de projeto de teste rápido para deteção do
coronavírus.

2020NE800098

Considerada a portaria de retorno presencial o
direcionamento dos alterado e o acabou sendo
740,00 finalizado muito perto do fim do exercício em
tempo insuficiente para entrega do material
adquirido.
Considerada a portaria de retorno presencial o
direcionamento dos alterado e o acabou sendo
2.483,03 finalizado muito perto do fim do exercício em
tempo insuficiente para entrega do material
adquirido.

04602789000101 DATEN TECNOLOGIA LTDA

2020NE800081

55.152,00

Assinatura da ARP da licitação compartilhada pelo
Ministério da Economia ocorreu em 14/12/2020.

FUNDACAO DE APOIO AO
11735586000159 DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FE

2020NE800004

100.000,00

Fornecedor não apresentou as Notas Fiscais
referentes à parcela

FUNDACAO DE APOIO AO
11735586000159 DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FE

2020NE800022

80.000,00

Fornecedor não apresentou as Notas Fiscais
referentes à parcela

Art. nº 35, inciso II do Decreto nº 93.872/1986.

