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Memorando Circular nº 005/2014                                                                          Pelotas, 10 de novembro de 2014. 

 

Do: Núcleo de Transporte 

Ao: Gabinete do Reitor, Pró-Reitorias, Unidades Acadêmicas e Administrativas, Órgãos Suplementares 

 

 

 

Plano Anual de Aquisição de Veículos – PAAV 2014 

 

Considerando a legislação vigente, a fim de elaborar o Plano Anual de Aquisição de Veículos – 

PAAV para o ano de 2015, o Núcleo de Transporte solicita aos Diretores das Unidades Administrativas e 

Acadêmicas e Coordenadores de Projetos que tenham interesse em adquirir, renovar ou ampliar a frota de 

veículos disponível em sua Unidade que preencham até o dia 13 de dezembro o formulário disponível em 

http://wp.ufpel.edu.br/prainfra/nutrans/paav/, de acordo com as orientações previstas no presente documento. 

Este formulário deve ser preenchido com intuito de subsidiar a elaboração do PAAV 2015, ficando a 

inclusão condicionada à avaliação de Custo Operacional realizada pelo Núcleo de Transporte. 

O PAAV é elaborado pelo Núcleo de Transporte da Pró-Reitoria de Infraestrutura e submetido à 

aprovação do Reitor desta Universidade. 

DO VEÍCULO 

Veículo básico: veículo com características de série, sem equipamentos ou acessórios opcionais. 

Veículo com especificações próprias: veículo cujas especificações são adequadas às especificidades 

das atividades a que é destinado. 

Descrição do veículo pretendido: 

Tipo: (Automóvel, Caminhonete, Van, Caminhão, Microônibus ou Ônibus): 

Espécie: (Passageiro, Carga ou Misto): 

Capacidade: (Nº de passageiro, peso, volume ou ambos): 

Carroceria (Aberta, Baú, Furgão, Refrigerado, com Ar Condicionado); 

Motorização:  

 Potência Mínima (CV): 

 Turbo alimentado (Sim ou Não): 

 Intercooler (Sim ou Não): 

 Combustível (Diesel, Diesel S10, Etanol, Gasolina, Flex) 

Itens Obrigatórios: 

 Direção Hidráulica / Elétrica; 

 Freios ABS; 

 Air Bag; 

 Ar condicionado. 
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Opcionais: IN 03/2008 SLTI/MPOG - Art. 29. O veículo oficial, de qualquer Grupo, poderá ser 

adquirido com opcionais considerados necessários à realização de determinada 

atividade ou à segurança, à salubridade e ao mínimo conforto dos servidores e 

usuários, desde que de forma justificada. 

  

Vidros Elétricos; 

 Travas Elétricas; 

Retrovisor com ajuste elétrico; 

Película; 

Rádio; 

GPS; 

Capota; 

Estribo; 

Farol de Neblina; 

Desembaçador Traseiro: 

Outros: 

Justificativa para opcionais: 

Observações sobre o veículo: 

Justificativa para renovação ou ampliação da frota de veículos na Unidade: 

Veículo a ser substituído, no caso de renovação de frota (placa, marca, modelo, 

justificativa): 

 

Observações:  

A aquisição dos veículos ficará submetida à especificação completa do veículo quando do pedido; 

O pedido é de responsabilidade de cada Unidade, e deverá ser submetido à aprovação do Núcleo de 

Transporte antes de ser encaminhado à PRA; 

A aquisição dos veículos deverá atender a política orçamentária da Universidade; 

Não será permitida a aquisição de veículos que não estiverem previstos no PAAV. 

Veículos que constavam no PAAV 2014 e não foram adquiridos devem ser informados novamente 

para que constem no PAAV 2015. 

Certos de contar com a colaboração de todos, nos colocamos a disposição para maiores informações 

no telefone 3272-1094 ou email transporte@ufpel.edu.br. 

 

Jeremias Maas Lerm 

Chefe do Núcleo do Transporte 


