
ORDEM DE SERVIÇO No  118/2013

Em 13 de setembro de 2013, a Reitora 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 Toda compra e/ou licitação na UFSJ deverá ser precedida das 
seguintes providências: 

I – Memorando solicitando e justificando a compra ou contratação;

II – Autorização de Execução (AE) do Reitor, quando for o caso; 

III  –  Termo de Referência contendo a(s) descrição(ões) detalhada(s) 
do(s) objeto(s) a ser(em) adquirido(s);

IV – Aquisição de, no mínimo, 03 (três) orçamentos para cada item;

V – Solicitação de Despesa (SD) devidamente preenchida e autorizada;

Parágrafo único. Para as aquisições do Planejamento de Necessidade 
fica autorizada a utilização do SISERGE bem como do SISPP – Sistema de Preços 
praticados  nas  licitações  do  Governo  Federal  como  referência  de  preços  em 
substituição ao inciso IV deste artigo.

Art. 2º Autorizar a Divisão de Materiais e Patrimônio/Setor de Compras 
e  Licitações  a  devolver  o  processo  ao  interessado  na  compra  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.

PROFA. VALÉRIA HELOÍSA KEMP
 Reitora



ORDEM DE SERVIÇO No  144/2013

Em 30 de outubro de 2013, a Reitora 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 
normas  para  utilização  da  caminhonete  Ranger  XLS  CD  25,  Marca:  Ford,  ano 
2013/2014,  adquirida  para o projeto  FINEP/CT-Hidro  denominado “Rede de estudos 
hidrodinâmicos, ecológicos e de monitoramento de qualidade ambiental em sistemas 
aquáticos”, sob a coordenação do professor Björn Gücker e doado à UFSJ pela FAUF:

Art. 1º O veículo tem autorização para circular para a perfeita execução 
das  atividades  relacionadas  ao  FINEP/CT-Hidro,  sendo  vedada  sua circulação  para 
atender a interesses particulares ou interesses alheios ao Projeto.

Art. 2º Têm autorização para conduzir o veículo os integrantes do Projeto 
que sejam portadores de Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, de categoria B, 
sendo  vedada  a  condução por  pessoa  estranha  à  equipe,  conforme relação  abaixo 
indicada:

Prof. Björn Gücker
Profª. Iola Gonçalves Boëchat

Alexandre Tadeu Barbosa dos Santos (Doutorando PPBE)
Ronaldo César Chaves (Mestrando PPBE)

Ana Paula Campos de Carvalho (Doutoranda PPBE)
José Carlos Nogueira Filho (Engenharia Mecânica/UFSJ)

Helbert Rocha Reis (Ciências Biológicas/UFSJ)

Art. 3º Ficam autorizados a utilizarem o veículo os integrantes da equipe 
do  Projeto  que,  no  exercício  das  atividades  deste,  necessitem  se  deslocar  como 
passageiros.

Art.  4º  Os  alunos  de  graduação  e  pós-graduação  da  UFSJ  ou  de 
instituições parceiras vinculadas ao Projeto, os pesquisadores da UFSJ e de instituições 
de ensino e pesquisa que sejam colaboradores do Projeto, também poderão utilizar-se 
do veículo como passageiros. 

Art. 5º Atribuir ao coordenador do projeto FINEP/CT-Hidro, professor Björk 
Gücker,  a  responsabilidade  de fazer  cumprir  esta  ordem de serviço  e fiscalizar  sua 
aplicação.

Art. 6º Encaminhe-se à PROAD/DIPRE para as providências cabíveis.

PROFA. VALÉRIA HELOÍSA KEMP
 Reitora



ORDEM DE SERVIÇO No  145/2013

Em 1º de novembro de 2013, a Reitora 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,  e considerando a inconsistência  no valor 
estimado no termo de referência e liberado pela Reitoria e valor que consta na 
planilha  de  preço  médio  conforme  apurado  pela  Divisão  de  Materiais  e 
Patrimônio, 

RESOLVE baixar a presente ORDEM DE SERVIÇO para: 

Art. 1º Autorizar a PROAD a emitir as Autorizações de Execução (AE) e 
as  Solicitações  de  Despesas  (SD)  necessárias  à  complementação  dos  valores 
necessários  para  a  aquisição  dos  equipamentos  de  laboratórios  de  ensino  dos 
cursos de graduação da UFSJ – Edital 003/2013/UFSJ/REITORIA.

Art.  2º  Os procedimentos para correção dos processos referentes à 
compra de equipamentos do Edital n.º 003/2013 deverão tramitar exclusivamente no 
âmbito  da  Pró-reitoria  de  Administração,  fins  de  permitir  maior  agilidade  aos 
processos.

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

PROFA. VALÉRIA HELOÍSA KEMP
 Reitora


