
RELATÓRIO DOS VEÍCULOS-MAIO/2019

As  viagens  institucionais  realizadas  pela  Subprefeitura  do  Campus  IV  consistem  em

demandas externas e internas com finalidades acadêmicas e administrativas. É possível visualizar,

no quadro 1, que houve viagens com deslocamento superior a 70 quilômetros por trecho, gerando o

pagamento de diárias aos motoristas. Do mesmo modo, ocorreram aquelas com pernoite que são

viagens de percurso no qual o motorista dorme no local.

Seguem,  no  quadro  1,  os  dados  informativos  da  utilização  dos  veículos  do  CCAE que

estavam disponíveis durante o mês de abril do corrente ano. Destacamos que esse valor total da

quilometragem desse mês refere-se a viagens com finalidades administrativas e acadêmicas.

                                                                                                                                                                
Quadro 1: Veículos em funcionamento. 

                                                                                                             Fonte: Equipe da subprefeitura do campus IV.

 

Controle de KM – ABRIL

Veículo KM Inicial KM Final Total Rodado Pernoite

1.Ônibus - MNX 6071
2.Ônibus - QFK 9797 51412 53590 2178 2 4
3.Ducato - MOK 5004
4.Ducato - OFE 4528 
5.Prisma -  MNX 2341 216032 217966 1934 4
6.Prisma - MNX 2351 241334 242163 829
7.Ranger - MOB 4674 187767 189915 2148 10
8.Courier - MOB 4724 119827 121251 1424 6

Total mensal 8513 18 4

Diárias de 
01/04 a 30/04



Segue no quadro abaixo, informações dos processos administrativos referentes aos consertos

da frota do Campus IV. Destacamos que temos em circulação para viagens acadêmicas três dos oito

veículos do CCAE, são eles: Prisma MNX 2341, Courier MOB 4724 e Ônibus QFK 9797. Estamos

aguardando a adesão a um novo pregão, tendo em vista que o orçamento de manutenção do atual

chegou ao fim, conforme informação cedida pela Superintendência de Logística de Transportes –

SULT,  para  após  isso,  serem encaminhados  à  manutenção,  para  o  pleno  reestabelecimento  do

agendamento das viagens.

Quadro 2 – Veículos inoperantes. 

VEÍCULOS
INOPERANTES

Parado Processo Envio do processo

Ônibus - MNX 6071 20/09/16 23074.064854/2016-21 28/09/16

Ducato OFE 4528 21/02/2019

Está sendo encaminhado pelo sistema
de manutenção de veículos (Link Card

n° das O.S. 460, 1.038, 1.128), e
aguardando adesão ao novo pregão para

outros reparos que se fazem
necessários.

Serviço em garantia

PRISMA MNX 
2351

02/04/2019

Aguardando finalização do processo de
licenciamento do veículo e adesão ao

novo pregão para reparos que se fazem
necessários.

Ducato MOK 5004 14/02/2019

Está sendo encaminhado pelo sistema
de manutenção de veículos (Link Card
n° da O.S. 1332), e aguardando adesão
ao novo pregão para outros reparos que

se fazem necessários.

RANGER MOB 
4674

21/05/2019

Aguardando finalização do processo de
licenciamento do veículo e adesão ao

novo pregão para reparos que se fazem
necessários.

 Fonte: Equipe da subprefeitura do campus IV.

Estamos nos empenhando a buscar soluções junto à Garagem Central da UFPB para que seja

efetuado o conserto dos veículos vinculados ao CCAE o mais breve possível. Para assim, atender as

demandas institucionais de nosso campus de forma mais eficiente. 

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510

E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br

#Somoscampus4


