
08/08/2017 Memorando Eletrônico - SIPAC

https://sipac.ufopa.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=285488 1/1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 84/2017 - SINFRA (11.01.30) 
(Identificador: 201714406) 

Nº do Protocolo: 23204.009381/2017-58
Santarém-PA, 03 de Agosto de 2017.

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Título: Informações sobre resíduos perigosos gerados pela Ufopa

Prezado,
Vimos por meio deste, informar que em cumprimento ao que foi acordado em reunião do dia 27 de junho de
2017, entre Proplan, Sinfra e Institutos, a Coordenação de Gestão Ambiental da Sinfra solicitou ao IBEF, ICTA,
ICED, IEG E ISCO a realização de levantamento de informações a cerca dos resíduos perigosos que são
gerados nos laboratórios de cada Unidade da Ufopa, sob a responsabilidade de cada Instituto. Sugerimos o
prazo para o encaminhamento das devidas informações para a data do dia 20 de julho de 2017, porém não
obtivemos êxito na captação das informações solicitadas, apenas obtivemos respostas do IBEF  e do ISCO.

Essa situação de certa forma retarda nossas atividades de elaboração de processo para a contratação de
serviço de coleta de resíduos perigosos, pois dependemos de tais informações para que seja realizado um
parecer exato do que precisaremos contratar para que todos sejam atendidos satisfatoriamente.

Em razão disto, solicito de vossa senhoria convoque os referidos interessados para uma reunião onde cada
um deverá se comprometer oficialmente com suas devidas obrigações, e se responsabilize caso ocorra
entraves licitatórios por conta do não cumprimento de prazos. Essa reunião será importante para darmos
andamento na elaboração do processo, que no momento encontra-se parado, pelo motivo exposto.

Além do mais, gostaria que vossa senhoria esclarecesse, qual será o setor que de fato ficará responsável pela
condução do processo de contratação do serviço de coleta de resíduos perigosos, que abranja todas as
unidades da Ufopa, para que não ocorra pedidos de serviços dessa natureza de maneira isolada.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,
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