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Comunicação Interna nº 11/2015/PROPES

Santo André, 09 de março de 2015.

Origem: Coordenação Geral das Centrais Multiusuário/Pró-reitoria de Pesquisa - ProPes
Destino: Direção CCNH

Assunto: Uso de recursos da Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa 
– FAPESP

Caros senhores,

Informamos que adquirimos recentemente o volume de Hélio líquido para o funcionamento dos 
equipamentos da CEM através da Ata de Registro de Preços 42/2014, através de uma negociação
conjunta entre UFABC, Instituto de Física “Gleb Wataghin”- UNICAMP e a empresa Indústria 
Brasileira de Gases - IBG.

Por este motivo o montante de R$ 43.208,62 da verba definida para a aquisição deste insumo no 
projeto RTI 2013 não será utilizado para este fim.

Solicitamos o remanejamento deste montante como especificado abaixo

- R$ 11.000,00 para aquisição de gases especiais a serem consumidos ao longo de 2015;

-  R$  32.208,62  para  complementação  de  recursos  destinados  à  instalação  de  ar
condicionado e reforma elétrica no Bloco K, afim de possibilitar a instalação do equipamento
RMN.  Tendo em vista a aumento excepcional dos gastos envolvidos por conta da alta inflação
no setor e a limitação orçamentária dos recursos federais, os valores aprovados e/ou remanejados
no projeto RTI 2014 não serão suficientesm para este fim.

Por  último,  conforme  negociado  com  Prof.  Wagner  Carvalho,  a  CEM-SA disponibilizará
servidor  que  se  responsabilizará  pelo  controle  e  monitoramento  da  pressão  dos  gases  e
solicitação de compra na central de gases especiais do bloco B.
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Atenciosamente

Herculano da Silva Martinho 
Coordenador Geral da Central Experimental Multiusuário

SIAPE: 1600858


