
 

 

Seção “CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE”      Dezembro/2017          Página 1 

 

 

 

 

7.  CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE  

7.1 TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 

Item 3 

a) apresentar uma visão geral sobre as deliberações feitas pelo TCU em acórdãos do exercício de 

referência, informando a quantidade de determinações e recomendações recebidas 

comparativamente à quantidade atendida pela UPC em cada uma das classificações. 

Determinações TCU 

 

Total de Determinações: 1 

Atendidas: 1 

Indicadores de Tratamento de Determinações TCU 
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Média de Atendimento (MA): 100% 

Tempo Médio de Atendimento (TMA): 14 dias. 

  

b) informar sobre as formas de que dispõe para o efetivo acompanhamento das deliberações do 

Tribunal, tais como designação de área específica, sistema informatizado, estrutura de controles, 

etc. 

A Auditora Geral tem a competência legal de apoiar o controle externo, acompanhando e 

implementando as recomendações e determinações dos Órgãos do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União, portanto é a unidade responsável por 

realizar o acompanhamento das deliberações do TCU. 

Atualmente, esse monitoramento é realizado com auxílio de sistema informatizado (Sistema de 

Auditoria Interna - SADIN), que permite o acompanhamento dos documentos relacionados, prazos 

e situação atual, além de emitir diagnósticos gerenciais com indicadores, acerca do nível de 

atendimento às demandas externas. 

Os indicadores atualmente utilizados são: Média de Atendimento (MA), que indica o percentual de 

determinações ou recomendações atendidas, e o Tempo Médio de Atendimento (TMA), calculado a 

partir da média do número de dias para cumprimento/atendimento de cada item. 

c) relacionar, na forma do quadro abaixo, as determinações e recomendações feitas em acórdãos 

do TCU decorrentes do julgamento de contas anuais de exercícios anteriores que estejam 

pendentes de atendimento (não atendidas ou atendidas parcialmente) no momento da finalização 

do relatório de gestão, com as devidas justificativas. A discriminação das determinações feitas pelo 

TCU à UPC, e não cumpridas, tem por objetivo auxiliar o Tribunal na aplicação do disposto no § 

1º do art. 209 da Resolução TCU 246/2011 (Regimento Interno do TCU). 

Não há. (2017) 



 

 

Seção “CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE”      Dezembro/2017          Página 3 

 

 

 

 

Houve o julgamento das Contas da UFC referente ao exercício 2015 (Acórdão 2435/2017-Segunda 

Câmara), decidindo pela regularidade das contas dos gestores, sem recomendações ou 

determinações. 

 Item 4 

Também devem ser tratadas nos relatórios de gestão, de individual e com as devidas justificativas, 

as determinações do TCU que remetem a obrigação de informar sobre o andamento das 

providências para o relatório de gestão anual. Essas determinações podem ser tratadas nas seções 

específicas do relatório, se for pertinente a depender do tema , ou neste tópico. 

Não há. (2017) 

A consulta à base de dados de acórdãos da UFC, bem como no sistema de pesquisa de 

jurisprudência do TCU demonstraram não haver determinações para informar sobre o andamento de 

providências emitidas no ano de 2017. 

 

7.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

Item 2 

 

Total de Recomendações: 6 

Atendidas: 6 
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Indicadores de Tratamento de Recomendações do Controle Interno 

 

 

 

Média de Atendimento (MA): 100% 

Tempo Médio de Atendimento (TMA): 30 dias. 

 

Principais Recomendações: 

Relatório 201307831 (Sala-cofre) 

1.1.1.1 – Apurar a responsabilidade pela contratação de itens por inexigibilidade sem 

amparo legal. 

1.1.1.2 – Apurar a responsabilidade pela contratação indevida dos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva da sala cofre por inexigibilidade de licitação. 

1.1.1.3 – Apuração de responsabilidade pela falta de detalhamento de itens constantes da 

proposta da empresa contratada, inviabilizando a análise de custos de tais itens do 

sistema sala cofre. No âmbito da apuração, recomenda-se que seja solicitado junto à 

contratada o detalhamento dos itens incluídos na planilha de custos do projeto sob a 

unidade “Sistema” e que seja feita a análise, pela área técnica solicitante, do documento 

obtido. 

1.1.2.1 – Verificar a ocorrência do pagamento contratual em desacordo com as 

informações da proposta de preços da empresa contratada, e em caso de acréscimo 

indevido e/ou injustificado e valores remanejados de outros itens não executados, que 

seja feito o devido ressarcimento ao Erário. 

1.1.2.2 – Obter detalhamento dos custos de todos os componentes da contratação e 

apurar a ocorrência de sobrepreço. Em caso de sobrepreço, apurar a responsabilidade 

pelo dano e promover a reposição ao Erário. 



 

 

Seção “CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE”      Dezembro/2017          Página 5 

 

 

 

 

 Item 3 

A Auditora Geral tem a competência legal de apoiar o controle externo, acompanhando e 

implementando as recomendações e determinações dos Órgãos do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União, portanto é a 

unidade responsável por realizar o acompanhamento das recomendações do Ministério 

da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União . 

Atualmente, esse monitoramento é realizado com auxílio de sistema informatizado 

(Sistema de Auditoria Interna - SADIN), que permite o acompanhamento dos documentos 

relacionados, prazos e situação atual, além de emitir diagnósticos gerenciais com 

indicadores, acerca do nível de atendimento às demandas externas. 

Os indicadores atualmente utilizados são: Média de Atendimento (MA), que indica o 

percentual de recomendações atendidas, e o Tempo Médio de Atendimento (TMA), 

calculado a partir da média do número de dias para cumprimento/atendimento de cada 

item. 

 

7.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR 

DANO AO ERÁRIO 
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7.4 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 

DE OBRIGAÇÕES COM O ART. 5º DA LEI 8.666/1993 

Devido à necessidade de estabelecer normas operacionais destinadas a dar cumprimento 

ao art. 5º da Lei 8.666/1993, foi instituída a Portaria n° 2.453, de 29 de junho de 2016 do Gabinete 

do Reitor que regulamenta no âmbito desta Universidade, a ordem cronológica de pagamento. 

Dessa forma, priorizaram-se os pagamentos na seguinte ordem: os benefícios a discentes (bolsas e 

auxílios financeiros), os contratos continuados que envolvem cessão de mão-de-obra, os contratos 

destinados à compra de passagens áreas nacionais e os demais contratos continuados. E os demais 

pagamentos seguem a ordem cronológica dos pagamentos, tendo por base a data da liquidação no 

SIAFI, critério utilizado para remessa de financeiro pelo MEC. 

Ressalta-se que no decorrer do primeiro semestre do ano de 2018, disponibilizaremos 

um link no site da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração desta Universidade, seguindo a 

Instrução Normativa n° 2, de 06/12/2016.   

 

 

7.5 INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DOS CONTRATOS VIGENTES FIRMADOS 

COM EMPRESAS BENEFICIADAS PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE 

PAGAMENTO 

 

Plano Brasil Maior – Atendimento as determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 

2859/2013 

A Pró-reitora de Administração expediu o Memorando n°. 23/2014/PRADM/UFC, de 

22/01/14 ao Diretor da Divisão de Gestão de Contratos Atas e Convênios (DGCAC), com cópia 

para o Superintendente de Infraestrutura, orientando a identificação dos contratos desonerados e 

avaliação do eventual valor da desoneração, a fim de que pudessem ser processadas as restituições 

em favor do erário. 

Inobstante o pioneirismo do assunto e a ausência de servidores capacitados para 

processar a demanda com celeridade, a Pró-reitora de Administração, reuniu-se com Técnicos da 
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Superintendência de Infraestrutura (UFC-Infra), do Departamento Contabilidade e Finanças (DCF) 

e do Departamento de Contratos e Execução Orçamentária (DCEO). Nesta ocasião, chegou-se a um 

consenso que, no caso da UFC, os contratos objeto de desoneração contemplavam basicamente duas 

situações: i) aqueles com cessão de mão de obra identificada por ocasião do planejamento da 

contratação e ii) aqueles que envolviam construções e reformas. Além disso, considerando que os 

contratos do segundo grupo não possuíam a identificação do valor da mão de obra empregada por 

ocasião do planejamento da contratação, os técnicos da UFC-Infra foram orientados a calcular como 

base da desoneração o valor do emprego de mão de obra informado pelas próprias construtoras, por 

ocasião da emissão de suas respectivas notas fiscais. 

Assim, por meio de consulta no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

– SIASG, dos contratos celebrados pela UFC no período compreendido entre janeiro/2011 e 

outubro/2014, foi observada a existência de 790 (setecentos e noventa) contratos, entretanto, destes, 

apenas 91 (noventa e um) teriam sido objeto de eventuais desonerações decorrentes do Plano Brasil 

Maior, considerando uma, entre as duas situações mencionadas no parágrafo anterior. Do valor total 

das desonerações apuradas pelos fiscais dos contratos, foi levantada a importância potencial de 

restituição de R$ 10.795.385,40 (dez milhões setecentos e noventa e cinco mil trezentos e oitenta e 

cinco reais e quarenta centavos), conforme mostrado no Quadro 1: 

Quantidade % Em R$ %

Contratos vigentes 186 23,5%

Contratos encerrados 604 76,5%

Total 790 100,0%

Contratos com cessão de mão-de-obra 14 1,8% 6.949.309,18           64,4%

Contratos de construção civil 77 9,7% 3.846.076,22           35,6%

Total contratos desonerados 91 11,5% 10.795.385,40     100,0%

Demais contratos 699 88,5%

Total 790 100,0%

Descrição
Contratos Valores desonerados

Quadro 1: Contratos celebrados pela UFC entre jan/11 a out/14

 
Fonte: Elaborado pelo DCEO, a partir dos dados do SIASG. 

A Pró-reitoria de Administração construiu em 05/02/2015, fluxos de processamento das 

demandas objeto de restituição ao erário, a fim de que os mesmos pudessem servir como base para 

o controle e acompanhamento destes processamentos das demandas pelo DCEO, a quem coube 

abrir todos os processos administrativos e notificar as empresas contratadas, a quem está sendo 

assegurada a ampla defesa e contraditório. 
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A partir dos fluxos anteriormente mencionados, a PRADM identificou 19 (dezenove) 

estágios de tramitação destas demandas, conforme mostrado no Quadro 2:  

Quadro 2: Fluxo de processamento dos processos do Plano Brasil Maior 

ESTÁGIO ATIVIDADE ENCARREGADO 

1ª. Notificação aos Fiscais dos Contratos, para que os mesmos 

procedessem a triagem dos contratos eventualmente desonerados 

pelo Plano Brasil Maior para encaminhamento dos cálculos 

referentes às importâncias desoneradas, por empresa Contratada 

DGCAC (PRADM) 

2ª. Triagem dos contratos eventualmente desonerados pelo Plano Brasil 

Maior e apuração das importâncias desoneradas, por empresa 

Contratada 

Fiscais dos Contratos 

3ª. Encaminhamento dos valores das desonerações por empresa 

contratadas à DGCAC (PRADM) 
Fiscais dos Contratos 

4ª. Abertura de Processos Administrativos para solicitação de 

reequilíbrio econômico-financeiro em favor da UFC ou 

ressarcimento, nos casos de contratos encerrados 

DGCAC (PRADM) 

5ª. Notificação da empresa contratada referente ao processo aberto, 

assegurando-lhes a ampla defesa e contraditório. 
DGCAC (PRADM) 

6ª. Recebimento e controle da defesa administrativa, bem como do 

decurso de prazo para tal, seguida da análise da situação do processo 

e encaminhamento à Assessoria Técnica de Legislação para emissão 

de Nota Técnica  

DGCAC (PRADM) 

7ª. Análise e emissão de Nota Técnica para encaminhamento à 

Autoridade Competente 
ATL (PRADM) 

8ª. Encaminhamento à Procuradoria Federal na UFC para análise e 

Parecer Jurídico 
PRADM 

9ª. Análise e Parecer Jurídico Procuradoria 

10ª. Análise da situação processual e emissão de Nota Técnica 

preparatória para Julgamento 
ATL 

11ª. Julgamento e encaminhamento à DGCAC PRADM 

12ª. Notificação da empresa Contratada acerca do julgamento, 

assegurado prazo recursal 
DGCAC (PRADM) 

13ª. Recebimento e controle dos recursos, bem como do decurso de 

prazo para tal, seguida da análise da situação do processo e 

encaminhamento à Assessoria Técnica de Legislação para emissão 

de Nota Técnica 

DGCAC (PRADM) 

14ª.  Análise e emissão de Nota Técnica para encaminhamento à 

Autoridade Competente 

ATL (PRADM) 

15ª. Encaminhamento à Procuradoria Federal na UFC para análise e 

Parecer Jurídico 

PRADM 

16ª. Análise e Parecer Jurídico Procuradoria 

17ª. Análise da situação processual e emissão de Nota Técnica 

preparatória para Julgamento 
ATL 

18ª. Julgamento e encaminhamento à DGCAC PRADM 

19ª. Notificação da empresa Contratada e prosseguimento do processo 

para cobrança 
DGCAC (PRADM) 

Fonte: Elaborado pela PRADM. 
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Assim, considerando a necessidade de efetivo controle da tramitação destes processos 

administrativos em cada um dos 19 (dezenove) estágios, a PRADM elaborou em 04/03/2015 um 

sistema em Access
®

 a fim de viabilizar o efetivo controle por parte do DCEO e do volume de 

demandas (quantidade de processos e seus respectivos valores) em cada um destes estágios. 

Demonstra-se no Quadro 3, o último estágio de movimentação dos processos do Plano Brasil 

Maior, conforme banco de dados do Access
®

.  

Quadro 3:  Demonstrativo do Controle da Tramitação dos processos do Plano Brasil Maior 

ESTÁGIO Nº DE PROCESSOS ECONOMIA R$ (REDUÇÃO DE VALOR CONTRATUAL) 

1ª. 0                                                     -    

2ª. 0                                                     -    

3ª. 0                                                     -    

4ª. 0                                                     -    

5ª. 10                                   726.964,51  

6ª. 34                              7.499.931,72  

7ª. 0                                                     -    

8ª. 3                              1.016.637,94  

9ª. 0                                                     -    

10ª. 1                                    44.205,88  

11ª. 6                                   163.623,61  

12ª. 11                                   174.486,10  

13ª. 4                                   412.543,76  

14ª. 1                                     12.140,47  

15ª. 6                                  203.819,15  

16ª. 0                                                    -    

17ª. 0                                                    -    

18ª. 6                                   354.434,59  

19ª. 9                                   186.597,67  

Total 91                             10.795.385,40  

Fonte: Elaborado pelo DCEO. 

No entanto, em se tratando do estágio atual da movimentação dos 91 processos 

referentes ao Plano Brasil Maior, cabe informar que os referidos processos encontram-se suspensos 

de tramitação, atendendo ao disposto no Memorando nº 363/2015/PRADM/UFC, de 01/06/2015, 
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transcrito a seguir: "Informamos que estão suspensas todas as tramitações de processos referentes 

ao Plano Brasil Maior, até segunda ordem, em razão de informativo disponibilizado em 13/04/2015, 

no SIASG comunicação da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLT, dando conta 

de que o TCU conheceu o Pedido de Reexame com efeito suspensivo, por Despacho do Relator 

Min. RAIMUNDO CARREIRO (proc. TC.013515/2013-6), em relação aos itens 9.2 e 9.3 do 

Acórdão n° 2.859/2013 - Plenário". 

Adicionalmente, ressalta-se que este Departamento acompanha o Pedido de Reexame 

anteriormente citado, encontrando-se atualmente em tramitação por meio do processo n° 

013.515/2013-6, na carga do Gabinete do Exmo. Ministro Aroldo Cedraz do Tribunal de Contas da 

União desde 03/06/2017, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do TCU, em 18 de março 

de 2018: 

Figura 1 - Consulta realizada ao sítio eletrônico do TCU sobre Tramitação do processo nº 

013.515/2013-6 

 

Fonte: Sítio eletrônico do TCU.  
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Inobstante a existência dos já mencionados 91 (noventa e um) processos administrativos 

destinados à restituição ao erário em montante potencial de R$ 10.795.385,40 (dez milhões 

setecentos e noventa e cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), cabe ressaltar 

que o potencial médio de eventual ressarcimento não chega aos 8% mencionado no relatório 

preliminar do TCU (Tabela 1). Em levantamento feito pelo DCEO, este percentual médio ficou 

estimado em 4,11% do total das despesas efetuadas nos mesmos contratos, entretanto, vale observar 

que, no caso dos contratos continuados, o que representou 64,3% do valor potencial restituível, para 

o cálculo do percentual estimado potencialmente para restituição tomou como base apenas o valor 

anual dos respectivos contratos e não o valor efetivo dos respectivos contratos que serviram de base 

para a restituição. Assim, de forma efetiva, o percentual médio potencial de restituição tende a ser 

ainda menor do que os 4,11% estimados, no caso concreto da UFC. 

Por fim, é oportuno enumerar que, inobstante a existência em potencial de R$ 10.795 

mil, nos 91 processos retro referidos, ratifica-se aqui as dificuldades enfrentadas pela UFC, para 

atender as determinações do Acórdão n. 2859, de 2013, do TCU: 

a) Falta de Poder de Polícia por parte desta Universidade, fato que constitui-se em óbice 

à elucidação da verdade dos fatos, quais sejam, o quantum desoneratório experimentado pelas 

empresas, bem como, o efetivo enquadramento e beneficio auferido pelas contratadas em razão do 

Plano Brasil Maior, quando as empresas contratadas tiverem atividades mistas (alcançadas pelos 

benefícios e não alcançadas pela desoneração); 

b) Mudanças na Gestão do DCEO/PRADM, bem como a deficiência no quadro de 

servidores da unidade, a qual foi reforçada com o ingresso de novos servidores apenas no segundo 

semestre de 2014, os quais necessitaram de capacitação preliminar acerca da temática; 

c) O fato de tratar-se de uma demanda extraordinária, a qual, a par das atribuições 

ordinárias dos servidores, também passaram a ser cometidas a estes, representando um acréscimo da 

carga laboral, ao mesmo tempo em que este Departamento já se encontrava com carência de 

servidores em frente às demandas de trabalho da unidade.  
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d) A ausência de um setor específico para tratar sobre litígios envolvendo relações 

contratuais sobrecarrega sobremaneira o setor com esta demanda e outras decorrentes de licitações e 

contratos. 

 

Tabela 1- Demonstrativo dos Contratos objeto de desoneração – Plano Brasil Maior 
 

N° 
Nº 

Contrato 
Contratado 

Unidade 

Contratada 
CNPJ Objeto Vigência 

Valor do 

Contrato 

Economia R$ 

(redução de 

valor 

contratual) 

% 

Redução 

do valor 

do 

Contrato 

1 164/2008 

CAPELLA 

CONSTRUTORA 

LTDA 

UFC INFRA 
07.809.980/

0001-17 

A execução da obra de 

construção do bloco do curso de 

odontologia/campus 

Sobral/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município Sobral 

(CE), tudo de acordo com os 

elementos técnicos 

discriminados no edital de 

concorrência pública nacional n 

09/2008-UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

22/12/08 

a 

29/01/13 

2.535.395,01 
68.049,03 

2,68% 

2 173/2008 
BORGES 

CARNEIRO LTDA 
UFC INFRA 

 

01.590.549/

0001-46 

A execução da obra de 

construção do instituto de 

ciências médicas Paulo Marcelo 

Martins Rodrigues/campus o 

Porangabussu/UFC. Sobre a 

forma de empreitada por preço 

global. 

23/12/08 

a 

06/05/12 

2.843.443,53 76.316,93 2,68% 

3 104/2009 

NOVA 

ENGENHARIA 

LTDA 

UFC INFRA 
41.573.981/

0001-43 

Execução da Obra de 

construção do Bloco Didático 

do Centro de 

Tecnologia/Campus do 

Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Fortaleza (Ce), tudo de acordo 

com os elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência Pública Nacional 

nº 12/2009 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

07/12/09 

a 

24/02/12 

1.834.525,77 49.237,97 2,68% 

4 105/2009 

PROJECON 

PROJETOS E  

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
05.461.819/

0001-70 

Execução da Obra de 

Construção da Estrutura Total, 

Alimentações, Fachadas e 

Pavimento Térreo do Bloco 

Didático do Centro de 

Humanidades/Campus do 

Benfica/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Fortaleza(CE), tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

Concorrência nº 13/2009 - UFC 

e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

07/12/09 

a 

25/03/12 

2.180.311,78 58.518,73 2,68% 

5 106/2009 

POLLUX 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
00.819.836/

0001-12 

Execução da Obra de 

Construção do Bloco Didático 

da FEAAC/Campus do 

Benfica/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

07/12/09 

a 

24/04/12 

8.147.037,73 218.663,36 2,68% 
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Fortaleza(Ce), tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

Concorrência nº 14/2009 - UFC 

e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

6 107/2009 

PROJECON 

PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
05.461.819/

0001-70 

Execução da obra de Ampliação 

do Departamento de 

Teleinformática/Campus do 

Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Fortaleza(Ce), tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

Concorrência Pública Nacional 

nº 15/2009 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

07/12/09 

a 

03/08/12 

1.553.447,83 41.693,94 2,68% 

7 48/2010 

CONDUTA 

CONSTRUÇÕES E 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA 

UFC INFRA 
73.237.018/

0001-85 

A Execução da Obra de 

Recuperação da Áreas (internas 

e Externas) dos Blocos de 

Química Analítica e Físico-

química (Bloco 938 e 

939)/Centro de 

Ciências/Campus do Pici/UFC, 

sob a forma de empreitada por 

preço global, tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

Tomada de Preço nº 15/2010 e 

demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

23/08/10 

a 

18/11/11 

105.851,15 2.841,00 2,68% 

8 157/2010 

NOVA 

ENGENHARIA  

LTDA 

UFC INFRA 
41.573.981/

0001-43 

A Licitação Tipo menor Preço 

para Execução da Obra de 

Reforma do Bloco 826 - 

Economia Agrícola/Centro de 

ciências Agrárias/Campus do 

Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

tudo de acordo com os 

Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

Concorrência nº 18/2010 e 

demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

18/12/10 

a 

07/10/12 

253.191,19 6.795,55 2,68% 

9 163/2010 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Construção do Bloco de Apoio à 

Pesquisa do Centro de Ciências 

- Campus do Pici/UFC, sob a 

forma de empreitada por preço 

global, tudo de acordo com os 

Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública nacional 

Nº 12/2010 e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

30/12/10 

a 

22/04/12 

885.541,74 
23.767,60 

2,68% 

10 14/2011 

CONSTRUTORA 

BORGES 

CARNEIRO LTDA 

UFC INFRA 
01.590.549/

0001-46 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Execução dos Serviços de 

Infraestrutura do Campus do 

Cariri/Juazeiro do Norte/UFC, 

sob a forma de empreitada por 

preço global, tudo de acordo 

com os elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública nacional nº 

12/04/11 

a 

06/03/12 

789.496,85 
21.189,79 

2,68% 
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14/2010 e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

11 164/2010 

MEMP 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
06.938.660/

0001-02 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Construção da Infra-Estrutura 

do Campus de Sobral/UFC, sob 

a forma de empreitada por preço 

global, tudo de acordo, com os 

Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública nacional nº 

13/2010 e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

30/12/10 

a 

16/07/13 

782.998,31 
21.015,37 

2,68% 

12 19/2011 
CONST. BORGES 

CARNEIRO LTDA 
UFC INFRA 

01.590.549/

0001-46 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Construção do Instituto de 

Cultura e Arte - ICA - Campus 

do Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

tudo de acordo com os 

Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública nacional nº 

15/2010 e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

04/04/11 

a 

22/07/13 

9.475.061,10 
254.306,99 

2,68% 

13 15/2011 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para execução da Obra de 

Ampliação do Bloco do Curso 

de Educação Física Campus do 

Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

tudo de acordo com os 

Elementos Técnicos 

discriminados no Edital 

concorrência pública nacional nº 

11/2010 e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento  

02/05/11 

a 

27/08/12 

782.245,59 
20.995,17 

2,68% 

14 48/2011 

CONSTRUTORA E 

IMOBILIÁRIA 

JMV LTDA 

UFC INFRA 
35.246.560/

0001-05 

Execução da Obra de Reforma 

do Bloco da 

Fisioterapia/Campus do 

Porangabuçu/UFC, sob a forma 

de empreitada por preço global, 

tudo de acordo com os 

elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

TOMADA DE PREÇO nº 

08/2011 e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

23/08/11 

a 

14/12/12 

845.030,73 
22.680,30 

2,68% 

15 57/2011 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Execução dos Serviços de 

Conclusão Bloco I da Sala de 

Aula do Campus de 

Quixadá/UFC/Quixadá-Ce, sob 

a forma de empreitada por preço 

global, situada no municipio de 

Sobral(Ce), tudo de acordo com 

os elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

Concorrência Publica Nacional 

n º 07/2011 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento.  

22/08/11 

a 

16/06/12 

781.223,80 
20.967,75 

2,68% 

16 49/2011 

CONSTRURORA E 

IMOBILIÁRIA 

JMV LTDA 

UFC INFRA 
35.246.560/

0001-05 

Execução dos Serviços Para 

Conclusão da Seara da 

Ciências/Campus do Pici/UFC, 

sob a forma de empreitada por 

preço global, situada no 

23/08/11 

a 

19/11/11 

227.576,13 
6.108,06 

2,68% 
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município de Sobral (Ce), tudo 

de acordo com os Elementos 

Técnicos discriminados no 

Edital de Concorrência Pública 

Nacional nº 04/2011 - UFC e 

demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

17 82/2011 

PROJECON 

PROJETOS E 

CONSTRUÇOES 

LTDA 

UFC INFRA 
05.461.819/

0001-70 

Licitação do tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Construção do Bloco 2, 

Terraplanagem, Pavimentação e 

Drenagem do Campus de 

Quixadá/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Sobral(Ce), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discrimina dos no Edital de 

concorrência publica nº 11/2011 

- UFC e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

28/10/11 

a 

21/05/13 

3.598.043,51 
96.570,10 

2,68% 

18 86/2011 
CONST. BORGES 

CARNEIRO LTDA 
UFC INFRA 

01.590.549/

0001-46 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Construção da 4ª Etapa do 

Campus do Cariri- Juazeiro do 

Norte-Ce/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

(Ce), tudo de acordo com os 

Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência publica nº 15/2011 

- UFC e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

04/11/11 

a 

25/06/13 

4.285.753,40 
115.027,97 

2,68% 

19 79/2011 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Aquisição de bancos de 

Capacitores Trifásicos, Fixos, 

60 Hz, a serem instalados nos 

campi de Fortaleza e de 

Barbalha conforme 

especificações constantes no 

Anexo I - Termo de Referência 

do Edital, da UFC. 

13/10/11 

a 

12/10/12 

117.999,90 
3.167,07 

2,68% 

20 87/2011 

MOKSA 

ENGENHARIA 

LTDA 

UFC INFRA 
05.482.015/

0001-57 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Obrade Execução dos 

Serviços Complementares para 

Conclusão do Bloco Didático de 

Medicina/Campus de 

Sobral/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Sobral(Ce), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública nº 10/2011 

- UFC e demais especificações 

expressas,  que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

04/11/11 

a 

26/12/12 

636.045,63 
17.071,22 

2,68% 

21 104/2011 

PROJECON 

PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
05.461.819/

0001-70 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Conclusão da Ampliação do 

Departamento de 

Teleinformática/Centro de 

Tecnologia/Campus do 

Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Sobral(Ce), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência publica nº 16/2011 

- UFC e demais especificações 

16/11/11 

a 

16/08/12 

680.354,21 
18.260,45 

2,68% 
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expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

22 96/2011 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Licitação do tipo menor preço 

para execução da obra de 

reforma de forros e pintura 

externa e circulações do bloco 

da biomedicina/faculdade de 

medicina/campus do 

porangabuçu/ufc, sob a forma 

de empreitada por preço global, 

tudo de acordo com os 

elementos técnicos 

discriminados no edital de 

tomada de preços n 12/2011 e 

demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

11/11/11 

a 

09/03/12 

74.147,06 
1.990,08 

2,68% 

23 97/2011 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Execução da Obra de Execução 

de Serviço Complementares 

Para construção do Galpão de 

Eventos da Pró-reitora de 

Graduação/Campus do 

Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

tudo de acordo com os 

Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

tomada de preços nº 11/2011 e 

demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

11/11/11 

a 

09/01/12 

45.014,31 
1.208,17 

2,68% 

24 114/2011 

MOKSA 

ENGENHARIA 

LTDA 

UFC INFRA 

 

05.482.015/

0001-57 

Tem como fundamento a 

Concorrência Pública nº 

17/2011, da UFC, devidamente 

homologado  pela autoridade 

competente, tudo parte 

integrante deste Termo, 

independente de transcrição. 

25/11/11 

a 

19/09/12 

728.661,32 
19.556,99 

2,68% 

25 116/2011 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Concorrência Pública nº 

24/2011, da UFC, devidamente 

homologado pela autoridade 

competente, tudo parte 

integrante deste Termo, 

independente da transcrição. 

29/11/11 

a 

01/01/13 

458.524,88 
12.306,63 

2,68% 

26 115/2011 

CAPELLA 

CONSTRUTORA 

LTDA 

UFC INFRA 
07.809.980/

0001-17 

Tem como fundamento a 

Concorrência Pública nº 

23/2011, da UFC, devidamente 

homologado pela autoridade 

competente, tudo parte 

integrante deste termo, 

independente de transcrição.  

29/11/11 

a 

22/12/12 

373.223,30 
10.017,17 

2,68% 

27 118/2011 

CAPELLA 

CONSTRUTORA 

LTDA 

UFC INFRA 
07.809.980/

0001-17 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Serviços complementares para 

Construção do Bloco B 

da8Faculdade de 

Odontologia/Campus de 

Sobral/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Sobral(CE), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PUBLICA 

Nº 22/2011 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento.  

29/11/11 

a 

22/12/12 

488.099,73 
13.100,41 

2,68% 

28 119/2011 

MACROBASE 

ENGENHEIRA 

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA 

UFC INFRA 
04.489.620/

0001-97 

Concorrência Pública nº 

21/2011, da UFC, devidamente 

homologado pela autoridade 

competente, tudo parte 

integrante deste Termo, 

independente de transcrição. 

30/11/11 

a 

11/01/13 

1.076.339,80 
28.888,55 

2,68% 
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29 154/2011 

MPI 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 

 

04.647.092/

0001-57 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da obra de 

Ampliação e Modernização do 

Atelier do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo = Campus do 

Benfica/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global; 

situada no município de 

Sobral(Ce), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRENCIA PUBLICA 

Nº 36/2011 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

02/12/11 

a 

13/11/12 

420.189,08 
11.277,71 

2,68% 

30 162/2011 

MACROBASE 

ENGENHERIA 

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA 

UFC INFRA 
04.489.620/

0001-97 

Licitação do Tipo menor Preço 

para Execução da obra de 

Reforma e Ampliação do Bloco 

807/Departamento de Ciências 

do Solo/CCA/Campus do 

Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Fortaleza(Ce), tudo de acordo 

com os elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública nº 42/2011 

- UFC e demais especificações 

expressas que passam a fazer 

parte integrante deste 

instrumento. 

02/12/11 

a 

04/04/13 

1.536.266,44 
41.232,80 

2,68% 

31 150/2011 

POLLUX 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
00.819.836/

0001-12 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

conclusão do Bloco Didático da 

FEAAC/Campus do 

Benfica/UFC, sob a forma de 

empreita por preço global, 

situada no município de 

Fortaleza(Ce), tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PUBLICA 

nº 29/2011 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também a fazer parte integrante 

deste instrumento.  

02/12/11 

a 

07/08/12 

358.159,68 
9.612,87 

2,68% 

32 171/2011 

R. SCHUCH 

CONSTRUÇÕES  

LTDA 

UFC INFRA 
03.170.951/

0001-05 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da obra de 

Reforma do Restaurante 

Universitário do Pici/Campus 

do Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Sobral(ce), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública nº 28/2011 

- UFC e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

02/12/11 

a 

05/12/12 

1.444.382,26 
38.766,66 

2,68% 

33 144/2011 

MPI 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 

 

04.647.092/

0001-57 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para execução da Obra de 

Conclusão do Bloco Didático do 

Centro de Humanidade/Campus 

do Benfica/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Sobral(CE), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública nº 30/2011 

- UFC e de mais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

02/12/11 

a 

03/07/13 

1.074.480,07 
28.838,63 

2,68% 
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34 142/2011 

MPI 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
04.647.092/

0001-57 

Licitação do Tipo Menor preço 

para Execução da Obra da 

Segunda Etapa do Bloco da 

Medicina/Campus do 

Porangabuçu/UFC, sob a forma 

de empreitada por preço global, 

situada no municipio  de 

Sobral(Ce), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

nº 27/2011 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer 

integrante deste instrumento. 

04/12/11 

a 

22/12/13 

3.061.673,20 
82.174,13 

2,68% 

35 153/2011 

MPI 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
04.647.092/

0001-57 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Conclusão do Bloco 906 - 

Departamento de 

Biologia/Centro de Ciências - 

Campus do Pici/UFC, sob a 

forma de empreitada por preço 

global, situada no municúpio de 

Sobral(Ce), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PUBLICA 

nº 34/2011- UFC  e demais 

especificações expressas, que 

passam a fazer parte integrante 

deste instrumento. 

02/12/11 

a 

14/09/12 

143.752,70 
3.858,27 

2,68% 

36 161/2011 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

 

05.099.819/

0001-71 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Reforma do Laboratório de 

Histopatologia do Curso de 

medicina de Barbalha - 

Barbalha -Ce/UFC, sob a forma 

de empreitada por preço global, 

situada no município de 

Sobral(Ce), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discriminado no Edital de 

concorrência pública nº 31/2011 

- UFC e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

02/12/11 

a 

28/07/12 

130.009,44 
3.489,40 

2,68% 

37 155/2011 

MPI 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 

 

04.647.092/

0001-57 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Ampliação e Modernização do 

Bloco 938/939 da 

Química/Campus do Pici/UFC, 

sob a forma de empreitada por 

preço global situada no 

município de Fortaleza, tudo de 

acordo com os elementos 

Técnicos discriminados no 

Edital de concorrência publica 

nº 39/2011 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento.  

04/12/11 

a 

05/07/13 

719.788,70 
19.318,85 

2,68% 

38 190/2011 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

 

05.099.819/

0001-71 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da obra de 

Reforma para Instalação do 

laboratório Multifuncional do 

Curso de 

Odontologia/Faculdade de 

Farmácia odontologia e 

Enfermagem/Campus do 

Porangabuçu/UFC, sob a forma 

de empreitada por preço global, 

situada no município de 

Sobral(Ce), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência publica nº 50/2011 

16/12/11 

a 

27/07/12 

117.050,82 
3.141,60 

2,68% 
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- UFC e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

39 187/2011 

MPI 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
04.647.092/

0001-57 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Subestação da 

Biblioteca e Bloco Anexo - 

Campus do Porangabuçu/UFC, 

sob a forma de empreitada por 

preço global, situada no 

município de Fortaleza(Ce), 

tudo de acordo com os 

Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública Nº 

33/2011 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

16/12/11 

a 

13/04/12 

78.502,37 
2.106,97 

2,68% 

40 143/2011 

NOVA 

ENGENHARIA  

LTDA 

UFC INFRA 
41.573.981/

0001-43 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da obra de 

construção do Bloco Didático 

do Centro de 

Tecnologia/Campus do 

Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Sobral(Ce), tudo de acordo com 

os elementos Técnicos 

discriminados no edital de 

concorrência pública nº 26/2011 

- UFC e demais especificações 

expressas que também passam a 

fazer parte integrante deste 

instrumento.  

02/12/11 

a 

04/11/12 

1.279.598,84 
34.343,94 

2,68% 

41 186/2011 

POLLUX 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
00.819.836/

0001-12 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra da 

Guarita/Almoxarifado e Muro, 

Bloco Didático da FEAAC - 

Campus do Benfica/UFC, sob a 

forma de empreitada por preço 

global, situada no município de 

Fortaleza/UFC, tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência publica nº 40/2011 

- UFC e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

16/12/11 

a 

12/06/12 

140.512,61 
3.771,30 

2,68% 

42 57/2012 

CAPELLA 

CONSTRUTORA 

LTDA 

UFC INFRA 
07.809.980/

0001-17 

Execução da Obra de 

Construção do Bloco da 

Unidade Didática do Centro de 

Ciências Agrárias - Campus do 

Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Fortaleza (Ce), tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública nº 12/2012 

- UFC e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

08/11/12 

a 

01/01/14 

2.498.685,49 
67.063,76 

2,68% 

43 62/2012 

CONSTRUTORA 

BORGES 

CARNEIRO LTDA 

UFC INFRA 
01.590.549/

0001-46 

Licitação do tipo Menor Preço 

para Execução da Drenagem da 

via de contorno do Centro de 

Ciências e Acesso ao 

ICA/Campus do Pici/UFC, sob 

a forma de empreitada por preço 

global, situada no município de 

Fortaleza (CE), tudo de acordo 

com os elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública nº 06/2012 

- UFC e demais especificações 

23/11/12 

a 

22/02/15 

366.898,96 
9.847,43 

2,68% 
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expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

44 56/2012 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Reforma da Clínica de 

Psicologia/Campus do 

Benfica/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

tudo de acordo com os 

Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

tomada de preços nº 08/2012 e 

demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento. 

08/11/12 

a 

06/04/13 

259.686,37 
6.969,88 

2,68% 

45 61/2012 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução dos Serviços de 

Modernização da Biblioteca 

Central/Campus do Pici/UFC, 

sob a forma de empreitada por 

preço global, situada no 

município de Fortaleza(Ce), 

tudo de acordo com os 

Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PUBLICA 

Nª 02/2012 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

08/11/12 

a 

10/06/14 

854.762,21 
22.941,49 

2,68% 

46 74/2012 

VAP 

CONSTRUÇÕES  

LTDA 

UFC INFRA 
00.565.011/

0001-19 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Construção de Drenagem no 

Campus do Pici/UFC, sob a 

forma de empreitada por preço 

global, situada no município de 

Fortaleza (Ce), tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

Concorrência Pública Nº 

33/2012 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

25/11/12 

a 

24/04/13 

418.523,39 
11.233,01 

2,68% 

de47 88/2012 EXATA UFC INFRA 
41.451.915/

0001-09 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra de 

Construção do Bloco Didático 

da UFC Virtual - Campus do 

Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Fortaleza(Ce), tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nª 17/2012 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

21/11/12 

a 

21/10/14 

4.912.452,74 
131.848,34 

2,68% 

48 70/2012 

WDA 

CONSTRUÇÕES  

LTDA 

UFC INFRA 
69.717.825/

0001-28 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra da 

Pavimentação e Gradil do 

Campus de Quixadá-Ce/UFC 

sob a forma de empreitada por 

preço global, situada no 

município de Quixadá(CE) tudo 

de acordo com os Elementos 

Técnicos discriminados no 

Edital de concorrência pública 

nº 13/2012 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento.  

24/11/12 

a 

19/11/13 

358.811,74 
9.630,37 

2,68% 
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49 78/2012 
CONSRTUTORA 

PLATÔ LTDA 
UFC INFRA 

10.485.488/

0001-48 

Licitação do Tipo Menor Preço 

para Execução da Obra 

Construção do Bloco de Pós-

Graduação da Faculdade de 

Medicina no Campus de Sobral-

Ce/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Sobral(Ce), tudo de acordo com 

os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nª 14/2012-UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

24/11/12 

a 

18/11/13 

633.901,08 
17.013,66 

2,68% 

50 67/2012 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Execução da Obra de Reforma 

dos Galpões do Almoxarifado e 

Oficina - Fazenda Vale do Curu 

- Pentecoste UFC, sob a forma 

de empreitada por preço global, 

situada no mu7nicípio de 

Pentecoste(Ce), tudo de acordo 

com os Elementos Tecnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRENCIA PUBLICA 

Nª 18/2012 - FC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento.  

24/11/12 

a 

02/04/14 

308.741,01 
8.286,49 

2,68% 

51 73/2012 

PROJECON 

PROJETOS E 

CONSTRUÇOES 

LTDA 

UFC INFRA 
05.461.819/

0001-70 

Execução da Obra de 

Interligação e Reforma das 

instalações do Prédio do 

Departamento de 

Teleinformática - DETI/Campus 

do Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Fortaleza(Ce), tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PUBLICA 

Nª 19/2012 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento  

25/11/12 

a 

21/08/13 

452.334,02 
12.140,47 

2,68% 

52 68/2012 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Execução da Obra de 

Ampliação do Observatório da 

Seará da Ciência - Campus do 

Pici/UFC, sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Fortaleza(Ce), tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

concorrência pública nº 22/2012 

- UFC e demais especificações 

expressas, que também passam 

a fazer parte integrante deste 

instrumento.  

25/11/12 

a 

03/04/14 

154.524,94 
4.147,39 

2,68% 

53 75/2012 

VAP 

CONSTRUÇÕES  

LTDA 

UFC INFRA 
00.565.011/

0001-19 

Execução da Obra de 

Construção da 3ª Etapa do 

Instituto de Cultura e Arte - 

ICA/Campus  do Pici UFC sob 

a forma de empreitada por preço 

global, situada no município de 

Fortaleza(ce) tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PUBLICA 

Nª 31/2012 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento.  

25/11/12 

a 

13/05/15 

2.911.306,25 
78.138,34 

2,68% 

54 81/2012 

VAP 

CONSTRUÇÕES  

LTDA 

UFC INFRA 
00.565.011/

0001-19 

Execução da Obra de 

Construção da Unidade Didática 

do Centro de 

22/11/12 

a 

10/01/15 

2.564.771,68 
68.837,48 

2,68% 
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Humanidade/Campus do 

Benfica UFC sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Fortaleza (Ce), tudo de acordo 

com os Elementos Tecnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PUBLICA 

Nª 32/2012 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento.  

55 95/2012 

EDCON 

COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES  

LTDA 

UFC INFRA 
86.712.247/

0001-56 

Execução da Obra de 

Construção do Alojamento 

Esportivo do IEFES/Campus do 

Pici/UFC sob a forma de 

empreitada por preço global, 

situada no município de 

Fortaleza(Ce), tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PUBLICA 

Nª 34/2012 - UFC e demais 

especificações expressas que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento. 

24/11/12 

a 

12/05/15 

5.833.403,35 
156.566,30 

2,68% 

56 93/2012 

CONSTRURORA E 

IMOBILIÁRIA 

JMV LTDA 

UFC INFRA 
35.246.560/

0001-05 

Execução da Obra de 

Construção do Campus 

Avançado de Crateus - 1ª Etapa 

- Campus de Crateus/UFC sob a 

forma de empreitada por preço 

global, situada no município de 

Crateus(CE), tudo de acordo 

com os Elementos Técnicos 

discrimina dos no Edital de 

CONCORRÊNCIA PUBLICA 

Nº 35/2012-UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento.  

23/11/12 

a 

10/07/15 

4.418.894,69 
118.601,43 

2,68% 

57 92/2012 

CONSTRURORA E 

IMOBILIÁRIA 

JMV LTDA 

UFC INFRA 
35.246.560/

0001-05 

Execução da Obra de 

Construção das Residências 

Universitárias de nº 1665 e 

2142/Campus do Benfica/UFC 

sob a forma de empreitada por 

preço global, situada no 

município de Fortaleza (Ce), 

tudo de acordo com os 

Elementos Técnicos 

discriminados no Edital de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº 36/2012 - UFC e demais 

especificações expressas, que 

também passam a fazer parte 

integrante deste instrumento.  

22/11/12 

a 

31/03/15 

4.717.526,17 
126.616,59 

2,68% 

58 53/2013 
CONSTRUTORA 

CIMEL LTDA 
UFC INFRA 

05.099.819/

0001-71 

Execução da obra de 

complementação do bloco do 

IEFES-Instituto de Educação 

Física e Esportes-Campus do 

Pici/UFC, visando atender as 

necessidades da UFC, conforme 

especificações constantes no 

projeto básico, no edital e 

anexos.  

12/07/13 

a 

03/11/14 

353.401,84 
9.485,17 

2,68% 

59 54/2013 

PROJECON 

PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
05.461.819/

0001-70 

Execução da obra de construção 

da urbanização, muro de arrimo, 

estacionamento e laje de piso do 

Instituto de Cultura e Arte, 

Campus do Pici/UFC, visando 

atender as necessidades da UFC, 

conforme especificações 

constantes no projeto básico, no 

edital e demais anexos. 

12/07/13 

a 

03/11/14 

1.231.871,37 
33.062,95 

2,68% 

60 70/2013 

DINÂMICA 

CONSTRUÇÕES  E 

INSTALAÇÕES  

LTDA EPP 

UFC INFRA 
09.399.878/

0001-16 

Execução da Obra de Reforma e 

Urbanização do Entorno do 

Restaurante Universitário do 

Campus do Porangabuçu/UFC. 

10/09/13 

a 

07/05/14 

122.764,04 
3.294,94 

2,68% 
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61 78/2013 
CONSTRUTORA  

PORTO LTDA 
UFC INFRA 

03.234.418/

0001-51 

Execução da obra de 

Construção do Campus 

Avançado de Russas 

contemplando a Unidade 

Didática, Pórtico, Passarela e 

Estacionamento com Área 

Urbanizada/UFC. 

10/09/13 

a 

02/01/15 

8.057.328,03 
216.255,58 

2,68% 

62 84/2013 

HERMAGRAN 

CONSTRUÇÃO  E 

EMPREENDIMEN

TOS LTDA 

UFC INFRA 
17.215.290/

0001-93 

Execução da Obra de Reforma 

da Estação De Piscicultura no 

Centro de Ciências 

Agrárias/Campus do Pici/UFC, 

visando atender às necessidades 

da UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 

conforme especificações e 

demais elementos técnicos 

constantes no Projeto Básico e 

no Edital e seus anexos. 

02/10/13 

a 

29/01/14 

77.004,07 
2.066,76 

2,68% 

63 115/2013 
CONSTRUTORA  

PORTO LTDA 
UFC INFRA 

03.234.418/

0001-51 

Execução da  obra do Plano de 

Acessibilidade do Campus do 

Pici/UFC, visando atender às 

necessidades da UFC, conforme 

especificações e demais 

elementos técnicos constantes 

no Projeto  Básico e no Edital e 

seus anexos. 

17/12/13 

a 

06/12/15 

5.911.012,65 
158.649,30 

2,68% 

64 120/2013 

PROJECON 

PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
05.461.819/

0001-70 

Execução da Obra de Reforma e 

Ampliação do Bloco 807 - 

Departamento de Ciências do 

Solo/ Centro de Ciências 

Agrárias/ UFC  

10/12/13 

a 

04/12/14 

1.225.494,16 
32.891,79 

2,68% 

65 113/2013 

CONSTRUTORA E 

IMOBILIÁRIA 

JMV LTDA 

UFC INFRA 
35.246.560/

0001-05 

Execução da Obra de 

Complementação do Bloco do 

CT Asfalto/Centro de 

Tecnologia/ Campus  do 

Pici/UFC.  

10/12/13 

a 

04/03/15 

388.958,40 
10.439,49 

2,68% 

66 143/2013 

PROJECON 

PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
05.461.819/

0001-70 

Execução da obra de ampliação 

do Centro   

11/12/13 

a 

05/12/14 

2.287.466,54 
61.394,72 

2,68% 

 de Convivência/Campus do 

Pici/UFC, visando atender as 

necessidades da UFC, conforme 

especificações constantes no 

projeto básico e no edital. 

67 130/2013 

PROJECON 

PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
05.461.819/

0001-70 

Execução da Obra de 

Construção do Refeitório 

Padrão no Campus de 

Quixadá/UFC 

10/12/13 

a 

29/11/15 

3.140.002,59 
84.276,46 

2,68% 

68 129/2013 

CONSTRUTORA E 

IMOBILIÁRIA 

JMV LTDA 

UFC INFRA 
35.246.560/

0001-05 

Execução da Obra de 

Construção da Piscina de 

Hidroterapia, vestiários e 

Cobertura da Piscina do IEFES/ 

Campus do Pici/UFC. 

10/12/13 

a 

01/08/15 

1.432.060,02 
38.435,94 

2,68% 

69 151/2013 
CONSTRUTORA  

PORTO LTDA 
UFC INFRA 

03.234.418/

0001-51 

Execução da Obra de Reforma 

do Restaurante Universitário do 

Campus do Pici/Campus do 

Pici/UFC, visando atender as 

necessidades da UFC, conforme 

especificações e demais 

elementos técnicos constantes 

no Projeto Básico e no Edital e 

seus anexos.  

17/12/13 

a 

12/09/14 

691.065,77 
18.547,94 

2,68% 

70 140/2013 

CONSTRUTORA 

BORGES 

CARNEIRO LTDA 

UFC INFRA 
01.590.549/

0001-46 

Execução da obra construção do 

bloco da 5a. Etapa do cariri/ufc 

10/12/13 

a 

30/11/15 

4.535.314,39 
121.726,09 

2,68% 

71 08/2014 

EDCON 

COMÉRCIO  E 

CONSTRUÇÕES  

LTDA 

UFC INFRA 
86.712.247/

0001-56 

Execução da Obra Construção 

do Bloco da Pro-Reitoria de 

Graduação - Campus do 

Pici/UFC , visando atender às 

necessidades da UFC, conforme 

especificações e demais 

elementos técnicos constantes 

no Projeto Básico e no Edital e 

seus anexos. 

18/02/14 

a 

07/02/16 

3.926.421,11 
105.383,63 

2,68% 

72 139/2013 
CONSTRUTORA 

PLATÔ LTDA 
UFC INFRA 

10.485.488/

0001-48 

Execução da Obra da 3a. Etapa 

do Bloco da Medicina/Campus 

do Porangabuçu/UFC  

13/12/13 

a 

02/12/15 

2.851.562,68 
76.534,84 

2,68% 
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73 141/2013 

CONSTRUTORA E 

IMOBILIÁRIA 

JMV LTDA 

UFC INFRA 
35.246.560/

0001-05 

Execução da Obra da 

Construção do Bloco 

Acadêmico e Urbanização - 2a. 

Etapa do Campus de 

Crateus/UFC 

10/12/13 

a 

29/11/15 

10.142.178,68 
272.212,17 

2,68% 

74 119/2013 
CONSTRUTORA 

PLATÔ LTDA 
UFC INFRA 

10.485.488/

0001-48 

Execução da Obra de Contrução 

do Refeitório Padrão no 

Campus de sobral/UFC, visando 

atender às necessidades da UFC, 

conforme especificações e 

demais elementos técnicos 

constantes no Projeto Básico e 

no Edital e seus anexos.  

20/11/13 

a 

09/11/15 

2.883.948,33 
77.404,06 

2,68% 

75 142/2013 
CONSTRUTORA  

CHC LTDA 
UFC INFRA 

09.425.042/

0001-49 

Execução da Obra de 

construção do Ginásio Gymico 

do Instituto  de Educação Física 

e Esportes Campus do 

Pici/UFC.visando atender às 

necessidades  da UFC, 

conforme especificações e 

demais elementos técnicos 

constantes no Projeto Básico e 

no Edital e seus anexos. 

19/12/13 

a 

04/12/15 

4.466.421,18 
119.877,03 

2,68% 

76 149/2013 

HERMAGRAN 

CONSTRUÇÃO  E 

EMPREENDIMEN

TOS LTDA 

UFC INFRA 
17.215.290/

0001-93 

Execução da Obra de Reforma 

do Bloco 850 Residência 

Agraria-Campus do Pici/UFC, 

visando atender as necessidades 

da UFC, conforme 

especificações e demais 

elementos técnicos constantes 

no Projeto Básico e no Edital e 

seus anexos. 

30/12/13 

a 

27/06/14 

79.997,56 
2.147,10 

2,68% 

77 131/2013 
CONSTR.BORGES 

CARNEIRO LTDA 
UFC INFRA 

01.590.549/

0001-46 

Execução da Obra Conclusão do 

Bloco Auditório da 4a. Etapa e 

Construção da Estação de 

Tratamento de Esgotos da 4a. 

Etapa do Campus do Cariri - 

Juazeiro do Norte - CE/UFC 

10/12/13 

a 

04/12/14 

740.038,56 
19.862,35 

2,68% 

78 64/2008 

2MM ELETRO E 

TELECOMUNICA

ÇÕES, COMÉRCIO 

E 

REPRESENTAÇÃ

O LTDA 

UFC INFRA 
37.168.960/

0001-75 

A contratação de empresa 

especializada para prestação dos 

serviços de manutenção 

preventiva e corretiva (elétrica, 

hidrosanitaria, parede e painel, 

revestimento, cobertura, 

esquadria, marcenaria, pintura, 

telefonia e rede de lógica e 

pequenos reparos), dos bens 

móveis e imóveis da UFC, para 

atender as Prefeituras dos campi 

do Pici, Benfica, Porangabuçu e 

Prefeitura Especial com 

fornecimento de mão de obra, 

material, equipamentos e 

ferramentas necessários à 

execução dos serviços, conf. 

previsto no edital e seus anexos.      

13/08/08 

a 

31/08/14 

3.593.216,72 129.275,35 
3,60% 

79 165/2011 

2MM ELETRO E 

TELECOMUNICA

ÇÕES, COMÉRCIO 

E 

REPRESENTAÇÃ

O LTDA 

UFC INFRA 
37.168.960/

0001-76 

Contratação de empresa 

especializada para prestação dos 

serviços de manutenção 

preventiva e corretiva (elétrica, 

hidrosanitária, parede e painel, 

revestimento, cobertura, 

esquadria, marcenaria, pintura, 

telefonia e rede logica e 

pequenos reparos), dos bens 

móveis e imóveis da UFC para 

atender ao Campus da UFC no 

Cariri (Município de Crato, 

Juazeiro e Barbalha), Campus 

da UFC no Município de 

Quixadá e ao Campus do 

Município de Sobral, com 

fornecimento de mão-de-obra, 

material, equip. e ferramentas 

necessários.  

02/12/11 

a 

01/12/14 

907.964,68 10.754,82 
1,18% 
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80 14/2009 

SERVNAC 

SERVICOS 

TÉCNICOS LTDA/ 

CAPTAR 

SERVIÇOS 

TÉCNICOS LTDA 

UFC INFRA 
02.590.700/

0001-09 

A contratação de empresa 

especializada para prestação de 

serviços de portaria, em 

unidades acadêmico-

administrativas da UFC, nesta 

Capital e interior do 

Estado(Campus do Cariri, 

Campus de Quixadá e Campus 

de Sobral), de acordo com os 

elementos técnicos 

discriminados no Edital de 

Pregão Eletrônico nº 18-2009 e 

seus anexos, que passam a ser 

parte integrante deste contrato.  

14/05/09 

a 

13/05/13 

2.913.302,16 449.887,28 
15,44% 

81 44/2010 

CRIART 

SERVICOS DE 

TERCEIRIZACAO 

DE MAO DE 

OBRA LTDA 

UFC INFRA 
07.783.832/

0001-70 

Contratação de empresa para 

Prestação de Serviços de Apoio 

Administrativo nas categorias 

de técnico em secretariado, 

auxiliar administrativo, 

operador de som, supervisor de 

serviços, cozinheiro, auxiliar de 

cozinha, garçom, copeiro, 

faxineiro, auxiliar de serviços 

gerais e    mecânico visando 

atender às necessidades dos 

diversos setores da UFC, e 

interior do Estado (F.E.V.C em 

Pentecostes, Campus do Cariri, 

de Quixadá, de Sobral e 

Campus da Unilab em 

Redenção) conforme 

especificações anexo Edital   

02/08/10 

a 

01/08/12 

3.955.702,08 1.045.522,01 
26,43% 

82 01/2012 

D&L SERVICOS E 

CONSTRUÇÕES 

LTDA 

UFC INFRA 
09.172.237/

0001-24 

Contratação de serviços, com 

disponibilização de pessoal 

devidamente habilitado e 

especializado nas categorias de 

motorista de veiculos a partir de 

01(hum) lugar até 09(nove) 

lugares, motorista de veículos a 

partir de 10(dez) lugares até 

21(vinte e um) lugares, 

motorista de  ônibus e 

microônibus, motorista de 

caminhão leve até 11(onze) 

toneladas, motoqueiro, lavador 

de veículos, serviços gerais e 

supervisor de oficina visando 

atender às necessidades de 

vários setores da Universidade 

Federal do Ceará.  

01/02/12 

a 

01/02/16 

1.612.326,84 362.525,71 
22,48% 

83 65/2012 

CRIART 

SERVICOS DE 

TERCEIRIZACAO 

DE MAO DE 

OBRA LTDA 

UFC INFRA 
07.783.832/

0001-70 

Prestação de serviços de 

limpeza e conservação, com 

fornecimento de equipamentos, 

materiais de consumo e 

utensilios, nas áreas internas e 

externas da UFC, na capital  e 

interior do Estado, conforme 

especificam os anexos do Edital. 

23/11/12 

a 

22/02/15 

11.605.327,68 1.589.432,15 
13,70% 

84 10/2013 

SERVIARM 

SERVICO DE 

VIGILÂNCIA 

ARMADA LTDA 

UFC INFRA 
09.451.428/

0001-25 

Contratação de empresa 

especializada na  prestação, de 

forma contínua, dos serviços 

patrimonial armada e 

desarmada, diurna e noturna, a 

serem executados nos campi e 

em outras unidades academico-

administrativas da UFC, em 

Fortaleza/Ce e interior do 

estado, conforme especificações 

e condições constantes neste 

Edital, no Termo de Referencia 

e demais anexo. 

01/04/13 

a 

01/04/15 

10.109.748,19 1.778.630,10 
17,59% 

85 18/2013 

ULTRA 

SERVIÇOS DE 

LIMPEZA LTDA 

UFC INFRA 
11.292.126/

0001-01 

Contratação de empresa 

especializada na prestação de 

serviços de limpeza e 

manutenção  em áreas verdes, 

com fornecimento de mão -de-

obra, equipamentos, utensilios e 

23/04/13 

a 

23/04/14 

1.958.688,84 167.303,58 
8,54% 
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materiais de consumo, para 

atender as necessidades de todos 

os campi e outras unidades 

acadêmico-administrativas da 

UFC, em Fortaleza/Ce e interior 

do Estado, conforme 

especificações e condições 

constantes neste edital, no 

Termo de referência e demais  

anexos. 

86 31/2013 

MISSÃO 

SERVIÇOS 

TÉCNICOS EIRELI 

EPP LTDA 

UFC INFRA 
05.485.352/

0001-06 

Contratação de empresa no 

ramo de prestação de serviços, 

com disponibilização de pessoal 

devidamente habilitado e 

especializado nas categorias de 

auxiliar de serviços gerais, 

recepcionista, office-boy, 

auxiliar de manutenção, 

operador de microcomputador, 

digitador, montador de fotolito e 

encadernador, visando atender 

as      

20/05/13 

a 

20/11/13 

491.070,18 44.205,88 
9,00% 

 necessidades dos diversos 

setores da UFC, nesta capital e 

no interior do estado do Ceará, a 

saber: Barbalha, Juazeiro do 

Norte, Quixadá e Sobral. 

87 27/2013 

AIRTON GOMES 

DE OLIVEIRA 

SOROCABA 

UFC INFRA 
08.330.354/

0001-06  

Contratação de prestação de 

serviços continuados de portaria 

e recepção, com execução 

mediante o regime de 

empreitada por preço global, 

para atender as necessidades dos 

campi e das demais unidades 

acadêmico-administrativas da 

UFC localizadas nesta unidade 

administrativa, a saber: 

Barbalha, Crato, Fortaleza, 

Juazeiro do Norte, Pentecoste, 

Quixadá e Sobral, conforme 

especificações e condições 

constantes no edital, no termo 

de referência e demais anexos 

do pregão eletrônico n° 43-

2013.  

22/05/13 

a 

22/05/14 

4.535.000,00 396.391,58 
8,74% 

88 11/2009 

KATIA FERREIRA 

COSTA/CRIART 

SERVIÇOS DE 

TERCEIRIZAÇÃO 

DE MÃO DE 

OBRA LTDA 

UFC INFRA 
07.783.832/

0001-70 

Contratação de empresa no 

ramo de prestação de serviço, 

com disponibilização de pessoal 

devidamente habilitado e 

especializado nas categorias de 

auxiliar de serviços gerais, 

recepcionista, office-boy, 

auxiliar de manutenção, 

operador de microcomputador, 

digitar montador de fotolito, 

encadernador, motorista de 

ônibus, de caminhão carga leve, 

motoqueiro visando atender às 

necessidades dos diversos 

setores da UFC, nesta capital e 

interior do estado (Campus do 

Cariri, Sobral e UNILAB -

Redenção) conf. Edital.  

01/05/09 

a 

30/04/13 

511.250,81 104.044,53 
20,35% 

89 131/2007 

SERVIARM 

SERVICO DE 

VIGILÂNCIA 

ARMADA LTDA 

UFC INFRA 
09.451.428/

0001-25 

A contratação de empresa 

especializada para prestação de 

serviços de vigilância/segurança 

patrimonial armada e 

desarmada, nos campi e 

unidades isoladas da UFC, nesta 

Capital e Interior do Estado, 

conforme especificam os anexos 

do Edital, nos termos da lei nº 

7.102/83, alterada pelas leis nº 

8.863/94, 9.017/95, 

regulamentada pelos decretos nº 

89.056/83, 1.592/85 e Portaria 

DPF nº 387/06. 

01/10/07 

a 

31/03/13 

5.420.383,56 836.058,57 
15,42% 
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90 04/2014 

SETAS - SERVIÇO 

DE LIMPEZA 

LTDA 

UFC INFRA 
12.957.998/

0001-04 

Prestação de serviços 

administrativos de profissionais 

das categorias de contínuo, 

encadernador, montador de 

fotolito e operador de 

microcomputador, com 

execução indireta mediante o 

regime de empreitada por preço 

global, para a tender às 

necessidades de algumas das 

unidades acadêmico-

administrativas da UFC 

localizadas em Fortaleza. 

07/01/14 

a 

07/01/15 

685.798,80 27.738,94 
4,04% 

91 135/2013 

MISSÃO 

SERVIÇOS 

TÉCNICOS EIRELI 

EPP LTDA 

DA 
05.485.352/

0001-06 

Contratação de serviços com 

disponibilização de pessoal nas 

categorias de almoxarife, 

carregador, operador de 

empilhadeira e supervisor de 

serviço - almoxarifado, visando 

atender às necessidades da 

divisão de Patrimônio e do 

Almoxarifado Central da UFC, 

nesta capital, conforme 

detalhamento constante deste 

contrato, conforme 

especificações e condições 

constantes no Edital, no Terno 

de Referência e demais anexos 

do Pregão Eletrônico nº 

131/2013. 

22/11/12 

a 

22/11/13 

364.145,40 7.538,68 
2,07% 

TOTAL - 
10.795.385,40 

4,11%1 

1: Percentual médio ficou estimado em 4,11% do total das despesas efetuadas nos mesmos contratos, entretanto, vale observar que, no caso dos contratos continuados para o 

cálculo do percentual estimado potencialmente para restituição tomou como base apenas o valor anual dos respectivos contratos e não o valor efetivo dos respectivos contratos 

que serviram de base para a restituição. Assim, de forma efetiva, o percentual médio potencial de restituição tende a ser ainda menor do que os 4,11% estimados, no caso 

concreto da UFC. 

Fonte: Elaborado pelo DCEO. 
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7.6 INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

De acordo com o Professor Nonato Lima, responsável pela Coordenadoria de 

Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC, esta instituição não mantém 

nem administra  contrato de publicidade de qualquer natureza. 

7.6.1 - Atividades realizadas pela Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing 

Institucional em 2017. 

 

O ano de 2017 marcou a execução do Planejamento Estratégico da Coordenadoria de 

Comunicação Social e Marketing Institucional da Universidade Federal do Ceará, por meio de 

continuação de atividades já previstas no Planejamento Estratégico, como também a instalação 

efetiva de projetos de comunicação pública, por fazer parte do PDI-UFC no eixo de gestão, um dos 

objetivos estratégicos que consiste em buscar o aperfeiçoamento da comunicação interna e externa 

da Instituição com seus públicos. 

A consolidação da equipe de trabalho – nas áreas de jornalismo, publicidade, design e 

fotografia – contribuiu para a instalação e continuidade de ações como a Agência UFC, novos 

programas de Web TV e projetos de extensão em design, como o Projeto Mandala – gestão visual. 

Mesmo persistindo a carência de outras condições fundamentais para o aperfeiçoamento efetivo do 

trabalho, tais como transporte permanente para deslocamentos da equipe em Fortaleza e nos campi 

do interior e espaço de trabalho com mobiliário e estrutura adequada de rede de computadores e 

mobiliário, a CCSMI/UFC garantiu ampla presença de comunicação institucional nas pautas/temas 

da Universidade em 2017.  

Há projetos que conquistaram outras melhorias, como a Rádio Universitária, com 

investimento na qualidade sonora, ampliação da programação, cobertura mais sistemática da UFC, 

embora ainda carente de transmissor em tecnologia atual e de melhorias nas instalações.  

A seguir, apresentamos os detalhes das atividades desta coordenadoria em 2017, onde 

podemos destacar mais uma vez significativo crescimento de mais de 50% do número de fãs da 

UFC no Facebook, superando a casa dos 64,4 mil, atingindo mais de 388.000, no Brasil. O Flickr da 

UFC já atingiu a publicação de 27.577 (desde 2013) fotos, resultado de coberturas fotográficas de 

eventos da UFC em Fortaleza e nos campi do interior. Os setores de Marketing e de Design gráfico 

realizaram um amplo trabalho com atendimento de demandas das diversas áreas da Universidade e 

com a produção de campanhas estratégicas como “Sei da UFC”, “UFC e você contra o Mosquito”, 

além de contribuições constantes para o portal da UFC com banners e produção de dezenas de peças 

gráficas para eventos institucionais.  

Destacamos ainda a ações na comunicação interna como o projeto Conexão, formação de 

Agentes de Comunicação, com dois seminários em Fortaleza, e o programa UFC TV com 151 

reportagens envolvendo temas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, além da produção de 

vídeos institucionais para a comunicação interna. Cabe destacar ainda o fato de o Portal da UFC ter 

veiculado 1.538 matérias, com 1.307 releases enviados para a imprensa. Isso resultou em mais uma 
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vez a UFC ser a Universidade que mais aparece nos jornais locais com 1.305 matérias. Outro ganho 

importante para a coordenadoria foi a instalação do UFC Clipping, plataforma de clipping digital 

que iniciou as atividades em dezembro de 2017, com 30 monitoramentos. No entanto, infelizmente 

ainda não temos clipping eletrônico para confirmar também a forte presença da UFC em emissoras 

de Rádio e TV do Ceará e em outros estados do Brasil.  

  Em 2018, continuam os esforços para cumprimento do objetivo estratégico de promover 

amplamente a comunicação interna e externa na perspectiva de contribuir cada vez mais para o 

crescimento com qualidade da Universidade Federal do Ceará.  

 

Quadro 7.6.1 – Resumo das atividades realizadas pela coordenadoria de comunicação social e 

marketing institucional em 2017 

 

ATIVIDADE EDIÇÕES TIRAGEM/PUBLICAÇÕES PÚBLICO 

Portal UFC Não se aplica 1.538 

11,3 milhões de 

acessos 

Agência UFC Não se aplica 64 textos 19.060 acessos 

Facebook Não se aplica ----- 60.400 curtidas 

Twitter Não se aplica 1.807 

112.000 

seguidores 

Flickr/fotografia Não se aplica 305 coberturas/pautas ----- 

Instagram Não se aplica 400 fotos 

11.200 

seguidores 

UFC TV (Programas) 45 151 reportagens 5.400 

Conexão 49 49 edições 5.400 

Releases (Notícias Diárias) Não se aplica 1.307 releases ----- 

Jornal da UFC 9 45.000 5.400 

Publicidade/Marketing (ações) Não se aplica 20 pautas/136 peças 

Universal/não 

se aplica 

Design (peças) Não se aplica 87 pautas/456 peças 

Universal/não 

se aplica 
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Clipping impresso Não se aplica 1.305 notícias 

Universal/não 

se aplica 

 

7.7  DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 3º DO 

DECRETO 5.626/2005 

De acordo com informações disponibilizadas pela Secretaria de Acessibilidade – UFC 

Inclui, segue abaixo lista de cursos de graduação em que a disciplina de Libras é componente 

obrigatório, nos termos do art. 3° do Decreto n° 5626/2005. Nos demais cursos da UFC 

(bacharelado) referida disciplina possui caráter optativo. 

 Cursos de graduação 

que devem ofertar 

Libras como 

disciplina obrigatória 

 Cód. Curso 

(e-MEC) 

 Município  Atendimento ao art. 3º 

do Decreto 

5.626/2005 

 Publicação 

 Ciências Biológicas  13974  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Ciências Sociais  13982  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Ciências Sociais  116834  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Dança  110091  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Economia Doméstica  313966  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Educação Física  14000  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Educação Física  1191427  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Filosofia  37274  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Física (EaD)  113757  Vários 

Municípios 

 Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Física  38239  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Geografia  13976  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 História  13984  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 
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 Letras (EaD)  113757  Vários 

Municípios 

 Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Letras Espanhol 

(EaD) 

 1259003  Vários 

Municípios 

 Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Letras Espanhol  1128914  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Letras Inglês (EaD)  100376  Vários 

Municípios 

 Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Letras Inglês  1128911  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Letras Libras  1191425  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Letras Língua 

Portuguesa (EaD) 

 100375  Vários 

Municípios 

 Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Letras Português e 

Alemão 

 25822  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Letras Português e 

Francês 

 34433  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Letras Português e 

Inglês 

 33013  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Letras Português e 

Italiano 

 25821  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Licenciatura 

Intercultural Indígena 

 119256  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Licenciatura 

Intercultural Indígena 

 1259004  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Matemática (EaD)  100369  Vários 

Municípios 

 Oferta Obrigatória  www.ufc.br 
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 Matemática  38246  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Música  100021  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Música  150099  Sobral  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Pedagogia (EaD)  1160850  Vários 

Municípios 

 Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Pedagogia  13967  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Pedagogia  38273  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Química (EaD)  100367  Vários 

Municípios 

 Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Química  38217  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 Teatro  150090  Fortaleza  Oferta Obrigatória  www.ufc.br 

 

 


