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Universidade Federal de Pelotas
Reitoria 

Pró-Reitoria Administrativa 
Coordenação de Licitações e Contratos

Memorando-Circular nº 1/2019/COLICON/PRA/REITORIA
Ao(À) Sr(a).: UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UFPEL
Assunto: Nova rotina para solicitação de serviços com amparo contratual

  
Prezados (as),
 
Informamos que, a partir de 2019 com a implantação do sistema de créditos orçamentários no Cobalto, para solicitar serviço dos contratos:
a) Hospedagem e Alimentação;
b) Serviços de transporte para aulas práticas, visitas técnicas ou eventos;
c) Desratização;
d) Desinsetização e descupinização;
e) Coffe-break
a unidade deverá, após verificar o valor correspondente ao serviço desejado, acessar no Cobalto o módulo 'Orçamento-Gestão-Créditos

Orçamentários' e solicitar  na funcionalidade 'Solicitar Transferência' a transferência do recurso da sua UGR para a UGR 154183(Núcleo de Contratos-Despesas
Fixas da UFPel) informando o valor e preenchendo no campo 'Justificativa' a qual contrato se refere.

Após, aguardar o atendimento da demanda pela SOR, para então consultar no módulo 'Orçamento-Gestão-Transferências' a classificação
orçamentária (Programa de Trabalho, Fonte e Plano Interno) que deverá ser preenchida no formulário de pedido disponível no SEI, de acordo com as orientações
constantes na página do Núcleo de Contrato no Menu 'Solicitação de Serviços' (https://wp.ufpel.edu.br/nucon/):

Os dados grifados na imagem são meramente ilustrativa, os dados vão variar de acordo com a unidade demandante e o serviço a ser solicitado.
 
Em caso de dúvidas, estamos à disposição através do telefone (53)3284.3932.
 
Atenciosamente,
 

 
Eliára Santos da Silva

Coordenadora de Licitações e Contratos
PRA/UFPel

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ELIARA SANTOS DA SILVA, Coordenador, em 18/01/2019, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0415398 e o código CRC 433E10C1.
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