FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS - DEMa/CCET
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518244 - http://www.ufscar.br
Ofício nº 156/2021/DEMa/CCET
São Carlos, 05 de agosto de 2021.

Para:
Secretaria dos Órgãos Colegiados
Conselho de Administração

Assunto: Aquisição de material permanente com recurso de ressarcimento, oriundo de projetos financiados pela iniciativa
privada
Prezada Prof.ª Dr.ª Ana Beatriz de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração,
Considerando a Resolução do ConsUni nº 816, de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre as normas que regulamentam o relacionamento
entre a UFSCar e a FAI, mais especificamente seu Art. 14, pelo qual há a possibilidade dos projetos financiados com recursos externos
(da iniciativa privada) de remuneração da Universidade, alternativamente, por meio da aquisição de material permanente, sob a égide da
Lei n. 8.666/93;
Considerando a Resolução ConsUni nº 844, de 06 de maio de 2016, que homologa o Regimento Geral da Extensão na UFSCar
(Resolução CoEx 03/2016), cujo Art. 44 permite que as unidades beneficiárias dos recursos de ressarcimento ou retribuição possam
requerer (justificadamente), perante o Conselho de Administração (CoAd), que os valores a serem pagos pela Fundação de Apoio para a
UFSCar possam ocorrer mediante a aquisição de material permanente;
Considerando a disponibilidade de saldo, oriundo de projetos com financiamento externo (iniciativa privada), como se observa no
documento anexo (Ofício FAI Nº 383/2021, doc. 0460223), fornecido pela própria Fundação;
O Departamento de Engenharia de Materiais vem por meio deste solicitar a aquisição de material permanente fazendo uso das
Resoluções supracitadas, e sob a égide da Lei n. 8.666/93.
Os itens solicitados estão descritos abaixo:
Equipamento: Sistema Pigeons Out LH-120 contra pombos do gênero Columba (acompanhado de serviço de instalação).
Quantidade: 02
Descrição detalhada do equipamento e especificações:
Fornecimento de 02 (dois) equipamentos do Sistema Pigeons Out LH-120 contra pombos do gênero Columba e Serviços de
Instalação dos equipamentos na Face Norte das salas de professores (Área 1) e na Face Norte do Laboratório de Materiais
Cerâmicos (AMC) do DEMa, conforme "imagem 1" do doc. 0460227.
Valor estimado: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
Em anexo ao presente ofício, apresenta-se um orçamento (doc. 0460227) do fornecedor para os itens solicitados.
A importância da aquisição dos itens para a unidade é justificada pelo fato de existir uma grande quantidade de pombos nas
dependências do Departamento de Engenharia de Materiais, o que pode ocasionar diversos problemas, tais como a transmissão de vários
tipos de doenças, bem como a deterioração dos edifícios. O principal objetivo do sistema pretendido na compra é afastar os pombos das
dependências do Departamento. É importante ressaltar que, segundo o fornecedor/fabricante, o equipamento é certificado,
sendo ecologicamente correto por não não causar nenhum dano físico às pombas, atuando apenas de forma a repeli-las através de ondas
eletromagnéticas, perturbando sua orientação espacial somente quando as mesmas se aproximam do sistema.
Observa-se também, que a instalação deste sistema é uma demanda antiga dos servidores do DEMa e foi aprovada na reunião do
Conselho Departamental do DEMa, n. 583, de 10/05/2021.
Sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos manifestação do Conselho de Administração quanto ao pedido supracitado.
Obrigado.
Atenciosamente,
Rodrigo Bresciani Canto
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Chefe do Departamento de Engenharia de Materiais

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Bresciani Canto, Chefe de Departamento, em 05/08/2021, às 10:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0460209 e o código CRC 002EC9F8.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.014727/2021-45
Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019
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SEI nº 0460209

Ofício FAI - saldo de valores de ressarcimento (0460223)
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Ofício FAI - saldo de valores de ressarcimento (0460223)
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Ofício FAI - saldo de valores de ressarcimento (0460223)
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Ofício FAI - saldo de valores de ressarcimento (0460223)
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Ofício FAI - saldo de valores de ressarcimento (0460223)
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Orçamento (0460227)
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Orçamento (0460227)
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CoAd
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518117 - http://www.ufscar.br
Despacho nº
Processo nº
Remetente:
Destinatário(s):

ASSUNTO:

15/2021/CoAd
23112.014727/2021-45
Conselho de Administração
Gabinete da Reitoria

Aquisição de material permanente com recurso de ressarcimento oriundo de projeto financiado pela iniciativa privada
para o Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar.

- 02 (dois) equipamentos do Sistema Pigeons Out LH-120 contra pombos do gênero Columba e Serviços de Instalação dos
equipamentos na Face Norte das salas de professores (Área 1) e na Face Norte do Laboratório de Materiais Cerâmicos (AMC) do DEMa.
Valor estimado: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
Autorizo ad referendum do Conselho de Administração.
1- À SOC para inclusão na pauta da próxima reunião do CoAd;
2 - À FAI para providências
Em 09/08/2021

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz de Oliveira, Reitor(a), em 09/08/2021, às 09:46, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0462252 e o código CRC 07E97D6E.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.014727/2021-45
Modelo de Documento: Despacho, versão de 02/Agosto/2019

Despacho 15 (0462252)
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SEI nº 0462252

E-mail - 0462446
Data de Envio:
09/08/2021 10:52:16
De:
FUFSCar/CoAd <coad@ufscar.br>
Para:
fai@fai.ufscar.br
camila.ferrari@fai.ufscar.br
Assunto:
Solicitação de Aquisição de material permanente do DEMa
Mensagem:
Sra. Secretária
Encaminho para providências ad referendum da Presidência do CoAd referente à solicitação do DEMa de aquisição de material permanente.
Att.
Adriane C. de Oliveira Garcia
Secretária do CoAd
Anexos:
Oficio_0460209.html
Oficio_0460223_Of_FAI_383_2021_Dacao___Agosto_2021.pdf
Orcamento_0460227_Orcamento_ControlePombas_PigeonsOut.pdf
Despacho_0462252.html

E-mail CoAd 0462446
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CoAd
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518117 - http://www.ufscar.br

ATO ADMINISTRATIVO COAD Nº 147, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021.
O Conselho de Administração da Universidade Federal de São Carlos, reunido nesta data para sua 59ª reunião
ordinária, no uso das atribuições legais e estatutárias e considerando : - o Art. 14 da Resolução ConsUni 816/2015, de 26/06/2015; o Art. 44 do Regimento Geral da Extensão, homologado pela Resolução ConsUni 844/2016; - o Proc. SEI nº 23112.014727/202145,
RESOLVE
Homologar a aprovação ad referendum dada pela Presidência referente à solicitação do Departamento de
Engenharia de Materiais - DEMa, nos termos do OF. 156 (0460209), para aquisição de materiais permanentes adquiridos com
recursos de projetos do Departamento - valor total estimado: R$ 8.400,00.
À FAI,
Para ciência,
c/cópia DEMa
Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz de Oliveira, Reitor(a), em 14/09/2021, às 18:34, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0489815 e o código CRC 4DBD2984.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.017341/2021-95
Modelo de Documento: Adm: Ato Administrativo, versão de 02/Agosto/2019

Ato
Adm:
Administrativo
Ato Administrativo
CoAd 147
147 (0493088)
(0489815)
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SEI nº 0489815

E-mail - 0493095
Data de Envio:
15/09/2021 09:34:06
De:
FUFSCar/CoAd <coad@ufscar.br>
Para:
fai@fai.ufscar.br
demachef@ufscar.br
camila.ferrari@fai.ufscar.br
Assunto:
Ato CoAd 147
Mensagem:
Sr, Chefe
Sra. Secretária FAI
Encaminho para ciência Ato CoAd 147 referente a aquisição de materiais permanentes.
Att.
Adriane C. de Oliveira Garcia
Secretária do CoAd
Anexos:
Ato_Administrativo_0493088_Ato147.pdf

E-mail CoAd 0493095
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS - DEMa/CCET
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518244 - http://www.ufscar.br
Ofício nº 268/2021/DEMa/CCET
São Carlos, 29 de outubro de 2021.

Para: Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Assunto: Aquisição de material permanente com recurso de ressarcimento, oriundo de projetos financiados pela iniciativa
privada
Prezada Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração,
Considerando a Resolução do ConsUni nº 816, de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre as normas que regulamentam o
relacionamento entre a UFSCar e a FAI, mais especificamente seu Art. 14, pelo qual há a possibilidade dos projetos financiados com
recursos externos (da iniciativa privada) de remuneração da Universidade, alternativamente, por meio da aquisição de material
permanente, sob a égide da Lei n. 8.666/93;
Considerando a Resolução ConsUni nº 844, de 06 de maio de 2016, que homologa o Regimento Geral da Extensão na UFSCar
(Resolução CoEx 03/2016), cujo Art. 44 permite que as unidades beneficiárias dos recursos de ressarcimento ou retribuição possam
requerer (justificadamente), perante o Conselho de Administração (CoAd), que os valores a serem pagos pela Fundação de Apoio para
a UFSCar possam ocorrer mediante a aquisição de material permanente;
Considerando a disponibilidade de saldo, oriundo de projetos com financiamento externo (iniciativa privada), como se observa no
documento anexo (Ofício FAI Nº 540/2021, doc. 0524287), fornecido pela própria Fundação;
O Departamento de Engenharia de Materiais vem por meio deste solicitar a aquisição de material permanente fazendo uso das
Resoluções supracitadas, e sob a égide da Lei n. 8.666/93.
Os itens solicitados estão descritos abaixo:
Equipamento: Sistema Pigeons Out LH-120 contra pombos do gênero Columba (acompanhado de serviço de instalação).
Quantidade: 04
Descrição detalhada do equipamento e especificações:
Fornecimento de 04 (quatro) equipamentos do Sistema Pigeons Out LH-120 contra pombos do gênero Columba e Serviços de
Instalação dos equipamentos na Face Norte das salas de professores (Área 2) e na Face Norte dos Laboratórios de Metais e
Polímeros do DEMa, conforme "imagem 1" do documento 0524294.
Valor estimado: R$ 16.050,00 (dezesseis mil e cinquenta reais)
Em anexo ao presente ofício, apresenta-se um orçamento (doc. 0524294) do fornecedor para os itens solicitados.
A importância da aquisição dos itens para a unidade é justificada pelo fato de existir uma grande quantidade de pombos nas
dependências do Departamento de Engenharia de Materiais, o que pode ocasionar diversos problemas, tais como a transmissão de
vários tipos de doenças, bem como a deterioração dos edifícios. O principal objetivo do sistema pretendido na compra é afastar os
pombos das dependências do Departamento. É importante ressaltar que, segundo o fornecedor/fabricante, o equipamento é certificado,
sendo ecologicamente correto por não causar nenhum dano físico às pombas, atuando apenas de forma a repeli-las através de ondas
eletromagnéticas, perturbando sua orientação espacial somente quando as mesmas se aproximam do sistema.
Ressaltamos que recentemente foi realizada uma primeira aquisição (através de recursos de ressarcimento - ver documentos anteriores
neste mesmo processo) desse Sistema para a Face Norte das salas de professores (Área 1) e Face Norte do Laboratório de Materiais
Cerâmicos (AMC) do DEMa. Isso serviu como um período de testes dos equipamentos, sendo que obtivemos um retorno muito
satisfatório em que os pombos foram afastados das dependências onde foram instalados os equipamentos. Diante disso, gostaríamos
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SEI 23112.014727/2021-45 / pg. 16

de dar continuidade com a aquisição de novos equipamentos para colocar em outras regiões críticas do DEMa.
Observa-se também, que a instalação deste sistema é uma demanda antiga dos servidores do DEMa e foi aprovada na reunião do
Conselho Departamental do DEMa, n. 583, de 10/05/2021.
Sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos manifestação do Conselho de Administração quanto ao pedido supracitado.
Obrigado.
Atenciosamente,
Rodrigo Bresciani Canto
Chefe do DEMa
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Bresciani Canto, Docente, em 29/10/2021, às 14:05, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0524219 e o código CRC ECF18704.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.014727/2021-45
Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019

Ofício 268 (0524219)
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SEI nº 0524219

Ofício Oficio FAI - saldo de valores de ressarcimento (0524287)
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Ofício Oficio FAI - saldo de valores de ressarcimento (0524287)
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Ofício Oficio FAI - saldo de valores de ressarcimento (0524287)
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Ofício Oficio FAI - saldo de valores de ressarcimento (0524287)
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Orçamento (0524294)
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Orçamento (0524294)
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Orçamento (0524294)
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Orçamento (0524294)
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CoAd
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518117 - http://www.ufscar.br
Despacho nº
Processo nº
Remetente:
Destinatário(s):

ASSUNTO:

38/2021/CoAd
23112.014727/2021-45
Conselho de Administração
Gabinete da Reitoria

Aquisição de materiais permanentes com recursos de ressarcimento oriundos de projetos financiados pela iniciativa
privada do Departamento de Engenharia de Materiais, nos termos do Of. 268 (0524219), valor total estimado: R$
16.050,00
Autorizo ad referendum do Conselho de Administração.

1- À SOC
para inclusão na pauta da próxima reunião do CoAd;
2 - À FAI
para providências
Em 29/10/2021

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz de Oliveira, Reitor(a), em 29/10/2021, às 18:10, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0524842 e o código CRC 550ED735.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.014727/2021-45
Modelo de Documento: Despacho, versão de 02/Agosto/2019
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SEI nº 0524842

