
ORDEM DE SERVIÇO No  015/2010

Em 10 de fevereiro de 2010, o Reitor da Universidade Federal de São João 
del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e tendo em vista a ampliação da 
eficácia e da eficiência na UFSJ, 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:

Art. 1º A manutenção de qualquer tipo de equipamento que não esteja 
mais no período de garantia, ficará sob a total responsabilidade do centro de custo 
no qual está o patrimônio e deverá ser precedida das seguintes providências:

I – contato com a empresa especializada na prestação de serviço;

II – solicitação de despesa (SD) devidamente preenchida e autorizada;

III – aquisição de no mínimo 03 (três) orçamentos.

Art.  2º  Autorizar  a  Divisão  de  Materiais  e  Patrimônio/Setor  de 
Patrimônio a devolver o processo ao interessado na manutenção para as devidas 
providências, quando não estiver em conformidade com os itens do artigo 1º.

Art. 3º - Encaminhe-se à PROAD/DIMAP para as providências cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
 Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  031/2010

Em 2 de março de 2010, o Reitor da Universidade Federal de São João del-
Rei  – UFSJ, usando de suas atribuições, e tendo em vista  a ampliação da 
eficácia e da eficiência na UFSJ, 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:

Art. 1º Será encerrado no dia 31 (trinta e um) de março de cada ano o 
prazo  para  os  centros  de  custo  da  UFSJ  apresentarem  à  Pró-reitoria  de 
Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN) sua demanda de material de consumo 
para a formação do processo de planejamento institucional de necessidades (PIN).

Art. 2º O PIN será feito uma única vez, por ano.

Art.  3º Vencido o prazo estipulado no art.  1º, não será autorizada a 
inclusão no processo de PIN de demanda de material de consumo.

Art. 4º A Divisão de Materiais e Patrimônio (DIMAP) terá prazo até 15 
(quinze) de junho para promover o pregão eletrônico.

Art.  5º  O  fornecedor  vencedor  do  processo  licitatório  terá  até  15 
(quinze) de outubro para entregar o material de consumo.

Art. 6º Coincidindo qualquer data fixada nesta ordem de serviço com 
feriado, sábado e domingo, ficará automaticamente prorrogado o vencimento para o 
primeiro dia útil seguinte.

Art. 7º - Encaminhe-se à PROAD/DIMAP para as providências cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
 Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  032/2010

Em 2 de março de 2010, o Reitor da Universidade Federal de São João del-
Rei  – UFSJ, usando de suas atribuições, e tendo em vista  a ampliação da 
eficácia e da eficiência na UFSJ, 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:

Art.  1º Fica descentralizado o pregão eletrônico para a aquisição de 
equipamentos e material de consumo de laboratório e mobiliários.

Parágrafo único.  O pregão eletrônico para a compra de material  de 
consumo do processo de planejamento de necessidades institucional (PIN) deve ser 
realizado em pregão eletrônico na sede da UFSJ pelo Setor de Compras e Licitação 
(SECOL).

Art. 2º Além do estabelecido no parágrafo único do art. 1º, o SECOL 
realizar os pregões eletrônicos para a aquisição dos itens especificados no art. 1º 
para atender os campi da sede.

Art.  3º  Os  diretores  de  campi  fora  de  sede devem articular  com a 
Divisão de Materiais e Patrimônio (DIMAP) e o SECOL a indicação do pregoeiro 
responsável pelo pregão eletrônico do campus fora de sede.

Art. 4º Ficam mantidas sob a responsabilidade do SECOL, na sede, as 
licitações para contratação de serviços e construção e reformas de edificações e 
correlatos.

Art. 5º - Encaminhe-se à PROAD/DIMAP para as providências cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
 Reitor



ORDEM DE SERVIÇO No  226/2010

Em 22 de novembro de 2010, o Reitor da Universidade Federal de São João 
del-Rei – UFSJ, usando de suas atribuições, e tendo em vista a necessidade 
da ampliação da informação disponível no portal da UFSJ, 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO determinando que:

Art. 1º As coordenadorias, departamentos, pró-reitorias e campi fora de 
sede  terão  até  o  dia  25  (vinte  e  cinco)  de  fevereiro  de  2011  para  criarem  ou 
reformularem o sítio de suas respectivas unidades informadoras no portal da UFSJ. 

Art.  2º  Os  sítios  devem  ser  elaborados  por  meio  do  Sysweb, 
disponibilizado na intranet (http://www.intranet.ufsj.edu.br).

Art.  3º  Os  sítios  devem  seguir  as  orientações  estabelecidas  na 
Resolução no 046/CONSU de 25 de setembro de 2006. 

Art.  4º Os sítios deverão conter no mínimo as informações descritas 
nos anexos dessa resolução. 

Art. 3º - Encaminhe-se ao NTINF para as providências cabíveis.

PROF. HELVÉCIO LUIZ REIS
 Reitor


