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Ofício nº 85/2020/DECiv/CCET
São Carlos, 13 de outubro de 2020.

Para: Prof. Márcio Merino
Pró-Reitoria de Administração
CC:
Coordenadoria de Contratos
Fundação de Apoio Institucional à UFSCar (FAI-UFSCar)
Departamento de Engenharia Civil
 
Assunto: Ofício de solicitação de cancelamento ou rescisão deste contrato
  
Prezados(as) Senhores(as),
 

O Contrato 44/2019 - Processo Administrativo nº 23112.000205/2019-41 foi celebrado entre UFSCar e FAI para execução do projeto
PRODIN referente a reestruturação da rede de lógica do Departamento de Engenharia Civil - DECiv.

O Departamento de Engenharia Civil - DECiv foi informado pela FAI que era necessário o repasse financeiro para dar sequência a
abertura do processo de licitação e contratação do projeto. A coordenação do projeto buscou a solução deste problema para que a FAI
dessa sequência a montagem do processo de compra. Após parecer da procuradoria federal os recursos foram repassados a FAI em
01/06/2020.

Após isso, a FAI fez diversos questionamentos sobre a viabilidade a respeito da contratação. Finalmente após diversas reuniões, ocorre a
desistência da FAI em executar o projeto/contrato conforme informe realizado no e-mail de 27/07/2020 em anexo número SEI 0259184.

Através de entendimentos entre FAI e ProAd, a secretária geral de informática - SIN iria assumir a execução da reestruturação da rede de
lógica do DECiv.

A secretária geral de informática – SIN iniciou os serviços de reestruturação em 28/07/2020 e finalizou em 06/10/2020. Mas o contrato
acima citado ficou em aberto entre UFSCar - FAI por solicitação do chefe do departamento de Engenharia Civil, caso houvesse
impedimentos ou dificuldades da universidade em assumir estes serviços.

Visto que a secretária geral de informática – SIN finalizou os serviços planejados.

Sendo assim, a fiscalização do contrato:

1. Solicita que a Proad / UFSCar em entendimento com a FAI realize o processo de cancelamento ou rescisão deste contrato
respeitando os ditames legais

2. E que a FAI realize a devolução dos valores recebidos junto a UFSCar.

Caso seja necessário poderemos solicitar aditamento de prazo para que seja realizado todos os tramites burocráticos, mas por favor, nos
informar dessa necessidade.

  
Atenciosamente,
Ricardo Rizzo Correia
Fiscalização do contrato

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Rizzo Correia , Servidor(a) Público(a) Federal, em 13/10/2020, às 16:43,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Fernando Menezes de Almeida Filho, Docente, em 13/10/2020, às 16:45, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0259193 e o código CRC C2C481D1.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.000205/2019-41 SEI nº 0259193 
Modelo de Documento:  Ofício, versão de 02/Agosto/2019  
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL – PRODIN 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Título do projeto: 

Reestruturação e Modernização da Infraestrutura de Rede de Dados do 

DECiv/UFSCar 

 

Relatório n. 02 - FINAL 

UNIDADE PROPONENTE:  Departamento de Engenharia Civil 

Coordenador: Alex Sander Clemente de Souza 

Cargo do(a) gestor(a):  Professor Associado               CPF: 613418943-04 

 

Período de execução: Início 01/04/2019 Término 01/11/2019  

Prorrogação 01: Término 30/06/2020 

Prorrogação 02: Término 30/10/2020 

 

Aprovado na 1º Reunião Extraordinária do CD-DECiv realizada em 

15/10/2020. 

 

São Carlos, 15/10/2020 
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1 Apresentação  

 
Neste documento relata-se as atividades desenvolvidas no projeto PRONDIN Reestruturação e 

Modernização da Infraestrutura de Rede de Dados do DECiv/UFSCar. Trata-se de um relatório final 

indicando sua conclusão e encerramento. 

Em 02/07/2020 foi enviado ao SPDI um relatório parcial do projeto que até o momento não teve um 

parecer ou orientação. De modo que o seu conteúdo será replicado neste relatório final. 

 

O projeto PRONDIN Reestruturação e Modernização da Infraestrutura de Rede de Dados do 

DECiv/UFSCar foi apresentado inicialmente em dezembro de 2018 visando desenvolver e fortalecer 

as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão por meio da modernização e reestruturação da 

infraestrutura de rede de dados e informática garantindo condições satisfatórias para o 

desenvolvimento das atividades correlatas pelo seu corpo docente, técnico-administrativos, estudantes 

de graduação e de pós-graduação. Foram traçados os seguintes objetivos: 

1. Modernização da rede de lógica do DECiv; 

2. Modernização e incremento no número de pontos de internet nas salas de aulas e laboratórios; 

3. Modernização e incremento da capacidade da rede sem fio do DECiv. 

O crescimento do departamento de Engenharia Civil em função do aumento do número de alunos de 

graduação, implantação de doutorado nos seus dois programas de pós-graduação e consequente 

aumento do número de professores, somado a obsolescência natural dos equipamentos de rede 

justificam a proposta. Além disso a proposta está em consonância com o Plano Estratégico da UFSCar 

e como os objetivos e metas institucionais presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-

e-MEC) contemplando ações e metas que estão atreladas principalmente ao eixo 9 - Gestão do espaço 

físico, infraestrutura e meio ambiente e mais especificamente com a Meta 12.3 – Planejamento e 

Monitoramento da infraestrutura dos Campi. 

Este documento apresenta o andamento deste projeto compreendendo o período entre sua aprovação e 

até a presente data que corresponde, parcialmente, a primeira etapa estabelecida em seu cronograma. 

 

 

2 Tramitação e alterações no processo/projeto 

 

Antes de relatar as atividades desenvolvidas cabe uma contextualização temporal do andamento 

do processo que deu origem a esse projeto PRODIN. Dessa forma será possível compreender de 

maneira mais clara os entraves e ocorrência que impactam o seu desenvolvimento pleno e com a 

qualidade desejada. A Tabela 1 apresenta os eventos mais relevantes na tramitação do processo 

que pode ser acessado na integra via SEI (processo 23112.000205/2019-41). 
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Tabela 1 – Eventos relevantes na tramitação do processo 23112.000205/2019-41 

data evento 

Dez/2018 Apresentação do projeto pelo DECiv  

05/02/2019 Parecer favorável do SPDI  

08/02/2019 Ato administrativo n. 461 aprova o projeto PRODIN do DECiv  

13/02/2019 Processo encaminhado a FAI para elaboração de TR para sua contratação pela UFSCar para 

execução do projeto. 

13/06/2019 Parecer PF 96/2019 sobre a minuta de contrato FAI-UFSCar solicitando informações 

complementares da FAI.  

26/07/2019 Resposta da FAI as solicitações para atender o parecer da PF.  

21/10/2019 Contrato firmado para execução do projeto. Porém o prazo para o Término do projeto era 

01/11/2019.Sendo necessária a solicitação de prorrogação do projeto a SPDI 

05/12/2019 Aprovação pela SPDI da prorrogação de prazo para 30/06/2020 

06/01/2020 Contrato firmado para execução do projeto com novo prazo de conclusão em 30/06/2020 

17/02/2020 Enviou de informações detalhadas do projeto juntamente com solicitação de compras acompanhada 

de 3 orçamentos e termo de referência elaborados pela coordenação do projeto para execução da 

primeira etapa. 

19/02/2020 A FAI registra em seu sistema que não há recursos no projeto. Questionado pela coordenação 

informa que não pode executar a primeira etapa porque não houve repasse de recursos da UFSCar 

para o projeto. Embora no contrato assinado pela FAI a transferência de recursos está condicionada 

ao relatório de execução da primeira etapa. 

11/03/2020 O DECiv solicita antecipação dos recursos para viabilizar o projeto e por conta dos prazos solicita 

também adequações no cronograma e consequentemente uma nova prorrogação de prazos. 

20/03/2020 A SPDI emite parecer favorável a segunda prorrogação de prazos estendendo o mesmo até 

dez/2020.(parecer 13) 

13/05/2020 PF emite parecer favorável ao adiantamento de recursos da UFSCar para a FAI afim de viabilizar a 

execução do projeto. E recomenda ajustar o cronograma e data final do contrato UFSCar-FAI. 

01/06/2020 Finalmente os recursos foram transferidos para a FAI. E mesmo com todos os detalhes necessários 

para adiantar os trâmites burocráticos, para execução do projeto no que se refere especificamente a 

compra/contratações, desde 17/fev/2020 só a partir de 01/06/20 a FAI iniciou os trabalhos. 

02/07/2020 Até o momento a FAI não conseguiu executar as contratações necessárias para conclusão da 

primeira etapa. 
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15/07/2020 A FAI convocou uma reunião com os coordenadores do projeto, com a fiscalização do contrato e 

com a PROAD. Nesta reunião a FAI colocou a impossibilidade de executar o projeto e fez uma 

intermediação para que o projeto pudesse ser realizado diretamente pela PROAD. A PROAD foi 

muito sensível a necessidade do DECiv e se comprometeu a tentar uma solução junto a SIn e a 

empresa de engenharia atualmente em contrato vigente com a UFSCar. Mas, nesta data a FAI se 

Retirou do projeto. Porém, o contrato FAI-UFSCar continuo ativo como uma garantia para o 

DECiv que os serviços seriam executados ou a FAI teria que fazer os reparos legais previstos em 

contrato a universidade e ao departamento. 

21/07 A coordenação do projeto se reuniu com a SIn para estudar alternativas para a execução do projeto. 

Nesta reunião foi viabilizada a execução do projeto gerenciado pela SIn com recursos na 

universidade por meio de empresas prestadoras de serviço já contratadas pela UFSCar e sem a 

participação da FAI. 

28/08 Início dos serviços para restruturação da rede do DECiv objeto deste projeto PRODIN pela SIn 

 

Como pode se observar pela Tabela 1 o processo/projeto teve idas e vindas provocadas 

eminentemente por questões contratuais entre UFSCar-FAI tendo a coordenação do projeto se 

empenhado no sentido de dar celeridade nas soluções necessárias para a execução do projeto. 

No que se refere ao objeto e metas estabelecidas não houve alterações mantendo se aquelas da 

proposta inicial do projeto resumidas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Relação dos objetivos e metas institucionais presentes no PDI e-MEC com as 

atividades propostas e suas respectivas metas, indicadores e prazos. 

 
Objetivos e 

metas previstas 

no PDI/MEC 

Atividades a serem 

realizadas 

Mensuração 

objetiva das metas 

Indicador/medida 

Eixo 9: Gestão do 

espaço físico, 

infraestrutura e 

meio ambiente  

Meta 12.3 - 

Planejamento e  

Monitoramento 

da Infraestrutura 

dos Campi  
 

1. Reestruturação da rede 

com Implantação de um 

ramal principal de 

cabeamento a partir da 

sala de TI no piso 

superior 

 

 

Novas pontos 

conexão de rede 

Números de pontos e cabos para 

conexões de internete:120 novas 

conexões possíveis para rede cabeada 

 

 

2. Derivação de pontos 

de rede para salas 
docentes 

 

Novos pontos de 

rede em cada sala  

Número de pontos de rede nas salas 

docentes: 2 pontos de rede por sala 
totalizando 64 pontos. 

Número de docentes atendidos 43. 

 

 

3 Derivação da rede do 

piso superior para o piso 

térreo  

Ponto de 

distribuição para 

rede no piso térreo  

Número de central de distribuição: 1 

Rack com derivação da rede com 

capacidade para 31 novos pontos de 
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 rede. 

4. Derivação de pontos 

de rede para salas de 

aula, salas de reuniões e 

secretárias  
 

Disponibilização de 

pontos de rede nas 

salas de aula, salas 

de reuniões e 
secretárias  

 

Número de pontos de nos ambientes:  

31 novos pontos de rede distribuídos 

nos ambientes do piso térreo. 

Número de salas de aulas/reuniões 
atendidas 5. 

 

Número de secretarias atendidas 3. 

 

5. Execução de 

infraestrutura para 

instalação de access 

point para aumentar o 

sinal da rede sem fio. 

Disponibilização de 

pontos de rede e 

elétrico para 

instalação de access 

point para aumentar 

o sinal da rede sem 

fio. 

Número de pontos para instalação de 

access point: 15 pontos distribuídos no 

edifício principal do DECiv. 

Número de usuários atendidos a cerca 

de 200 simultaneamente. 

 

No entanto, como fica evidente pelo descrito até aqui o cronograma de execução passou por 

diversas alterações. Com a nova gerência das atividades de reestruturação a rede do DECiv 

assumida pela SIn os serviços foram iniciados em 28/08 com previsão conclusão em 2 meses. 

 

 

3 Atividades executadas   

 

Celebrado o contrato entre FAI e UFSCar para execução do projeto imediatamente a 

coordenação deste PRODIN elaborou o detalhamento das etapas com os devidos termos de 

referências e os 3 orçamentos para dar início ao processo de contratações dos serviços 

necessários para execução do projeto que trata da reestruturação da rede de lógica do DECiv. 

Paralelamente, por meio de outros projetos o DECiv já adquiriu todos os equipamentos que 

não podem ser cobertos pelo projeto PRODIN por se tratar de material permanente. Ou seja, o 

projeto PRODIN apresentado trata somente dos serviços para a restruturação da rede que 

envolve novas configurações dos pontos de acesso com cabo e por wifi, instalação de 

equipamentos, configuração e certificação da rede. Essas informações foram registradas no 

sistema de solicitação de compras da FAI em 17/02/2020 em tempo hábil para cumprimento 

dos prazos pré-estabelecidos. 

 

Embora a FAI tenha celebrado um contrato que previa o repasse financeiro contra a 

apresentação de relatório referente a primeira etapa, essa coordenação recebe, com surpresa, a 

informação da FAI que não pode dar sequência ao projeto pois não há recursos repassados 

pela UFSCar. 

 

A coordenação do projeto busca uma solução para a situação e solicita que a FAI dê 

sequência a montagem do processo de compra que como se sabe é bastante trabalhoso. A 

solução para a questão dos recursos só foi resolvida somente em 01/06/2020 quando os 

valores totais do projeto foram antecipados a FAI. Esperava-se então que o processo de 

compras estivesse adiantado para ser publicado já que os prazos estavam correndo. No 

entanto, isso não ocorreu.  

 

O processo de compras, inclusive internamente, foi iniciado somente após 01/06/2020.  
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A partir de então a FAI passa a fazer diversos questionamentos que já estavam estabelecidos e 

alinhados no projeto, no termo de referência, e no contrato celebrado entre FAI – UFSCar.  

A coordenação do projeto tem se esforçado para prestar os esclarecimentos. Embora, entenda 

que alguns já constam do processo e outros são de competência da própria FAI contratada 

para viabilizar a execução do projeto. 

Por último, até a execução desse relatório a FAI está questionado o enquadramento do projeto 

proposto como um PRODIN bem como sua aderência e atendimento as resoluções ConsUni 

816 de 25 de julho de 2015 e CoAd 85 de 20 de abril de 2016, sendo que no processo consta o 

Parecer da SPDI datado de 05/02/2019 que é o ponto de partida para aprovação do projeto e 

sua sequência, e que a FAI tinha pleno conhecimento quando assinou o contrato de prestação 

de serviço par a UFSCar. 

 

Finalmente após a desistência da FAI de executar o projeto/contrato foi dada início aos 

serviços tendo a coordenação do projeto acompanhado todas etapas de sua execução junto a 

SIn. 

 

Inicialmente foi executada a infraestrutura para passagem de cabeamentos no Edifício 

principal e no edifício Carlitão.  A etapa seguinte foi a passagem de cabos e instalação dos 

novos pontos de rede nos gabinetes dos docentes e nos laboratórios do edifício Carlitão, bem 

como a instalação de roteadores para rede sem fio, e a restauração do sinal de internet nestes 

locais. Em seguida foi feito o cabeamento nas salas de aulas e no setor administrativo. 

Finalmente foram realizadas infraestrutura, passagem de cabos e instalação dos pontos de rede 

e roteadores no edifício de laboratórios didáticos. Concluído os serviços de infraestrutura 

previstos (Tabela 4) passando se aos testes finais para liberação da nova rede de dados. 

 
Tabela 3 – Descrição detalhada dos serviços realizados 

 
 

Etapas/Fases 
 

 

 

Descrição 
 

Indicador Físico 
Unid. 

de 

medid

a 

Qtd 

Reestruturação da rede com 
Implantação de um ramal 

principal de cabeamento a partir 

da sala de TI no piso superior 

 

Passagem de cabos pelo corredor principal + 

conexões até a entrada das salas. 

un 50 

Derivação de pontos de rede 

para salas docentes 

 

Instalação de pontos de rede nas salas docentes un 47 

Instalação de access point un 3 

Instalação de switch  4 
Troca de cabeamento e 

instalação de novos pontos e 

roteadores no edifico Carlitão 

Instalação de rack para switch piso térreo  un 1 

Instalação de switch un 1 

Instalação de access point un 5 
Derivação da rede do piso 

superior para o piso térreo  

 

Passagem de cabo derivador para o piso térreo. un 2 

Instalação de rack para switch piso térreo  un 2 

Instalação de switch un 2 
Derivação de pontos de rede 

para salas de aula, salas de 

reuniões e secretarias (Piso 

Passagem de cabos   33 

Instalação de pontos de rede nas salas de aula e 
secretarias 

un 28 
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Térreo) 

 
Instalação de access point un 5 

Derivação de rede para os 

edifícios de laboratórios 

didaticos 

Passagem de cabos  un 36 

Instalação de rack para switch un 2 

Instalação de switch un 4 

Instalação de pontos de rede para access point. un 6 

Instalação de pontos de rede nos laboratórios un 30 

 

Com a conclusão das etapas apresentadas na tabela 4 e os testes finais, a nova rede foi 

liberada para uso em 06/10/2020 e, finalmente, o projeto PRODIN pode ser considerado 

concluído. 

 

4 Conclusão  

 

 

O Projeto PRODIN: Reestruturação e Modernização da Infraestrutura de rede de dados do 

DECiv/UFSCar foi concluído com êxito tendo sido executadas todas as etapas previstas e, 

portanto, os objetivos foram alcançados plenamente. 

 

Mudanças significativas no cronograma e na metodologia foram necessárias conforme 

relatado ao longo do relatório. Essas alterações foram motivadas por demora na tramitação de 

algumas etapas do processo, sobretudo os pareceres necessários da Procuradoria Federal. 

Mas, e principalmente pela inabilidade da FAI em lidar com as especificidades do projeto 

mesmo tendo conhecimento prévio de seu conteúdo e tendo assinado um contrato com a 

UFSCar visando a sua execução.  

 

A despeito desses fatos o projeto foi plenamente executado com o apoio da PROAD e da SIn 

após acordo entre o DECiv a PROAD e a FAI.   

 

Desta forma é necessário que o contrato entre FAI e UFSCar seja rescindido 

respeitando os ditames legais e que os valores recebidos pela FAI sejam ressarcidos a 

UFSCar. 

 

Caso contrato e projeto sejam indissociáveis solicitamos o cancelamento também desse 

projeto PRODIn. 

 

 

São Carlos, 15/10/2020 

 

 
__________________________________________ 

Prof. Dr. Alex Sander Clemente de Souza 

Chefe do Departamento de Engenharia Civil  

Coordenador do Projeto. 
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Ofício nº 87/2020/DECiv/CCET
São Carlos, 15 de outubro de 2020.

Para:
Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais
CC:
 
Assunto: Encaminhamento de relatório final para encerramento do PRODIN objeto do processo 23112.000205/2019-41
  
Prezados(as) Senhores(as),
 
O Departamento de Engenharia Civil encaminha para providências o relatório final do Projeto PRODIN (0260153) Reestruturação e
Modernização da Infraestrutura de Rede de Dados do DECiv/UFSCar  APROVADO na 1a Reunião extraordinária do CD-DECiv
realizada em 15/10/2020. Conforme relatado o projeto foi executado pela PROAD e SIn e não por meio do contrato firmado entre
UFSCar e FAI. Portanto, solicita-se o encerramento do projeto  e  cancelamento do contrato UFSCar-FAI, de acordo com a legislação
vigente, com a consequente devolução por parte da FAI dos recursos recebidos da UFSCar.
  
Atenciosamente,

Prof. Dr. Alex Sander Clemente de Souza

Chefe do Departamento de Engenharia Civil - UFSCar

alex@ufscar.br

(16) 3351 9663

Documento assinado eletronicamente por Alex Sander Clemente de Souza, Chefe de Departamento, em 15/10/2020, às 09:36,
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
0260153 e o código CRC 51A1E4F4.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.000205/2019-41 SEI nº 0260153 
Modelo de Documento:  Ofício, versão de 02/Agosto/2019  
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAIS - SPDI/R

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518198 - http://www.ufscar.br

Ofício nº 318/2020/SPDI/R
ASSUNTO:  Encerramento de processo ProDIn

  
São Carlos, 15 de outubro de 2020.

Ao CoAd

 

Em referência ao ofício 87/2020/DECiv/CCET (SEI0260153), a SPDI verificou que:

a autoridade responsável pela unidade proponente do projeto solicitou seu encerramento;
não houve movimentação de recursos pela FAI.UFSCar associados ao projeto;
a FAI.UFSCar fará a devolução dos recursos à UFSCar;
os objetivos previstos no projeto foram atingidos em outro contexto.

 

Considerando o relatado, a SPDI manifesta seu parecer favorável ao cancelamento do projeto e a consequente restituição dos recursos
pela FAI.UFSCar à UFSCar.

 

Atenciosamente

Prof. Dr. Leandro Innocentini Lopes de Faria

Secretário-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI)

 

Documento assinado eletronicamente por Leandro Innocentini Lopes de Faria, Secretário(a) Geral, em 15/10/2020, às 11:47,
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
0260335 e o código CRC 34C00BD6.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.000205/2019-41 SEI nº 0260335 
Modelo de Documento:  Ofício, versão de 02/Agosto/2019  
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
COORDENADORIA DE CONTRATOS - CContrat/ProAd

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 3351-8111 - http://www.ufscar.br

  
Despacho nº 894/2020/CContrat/ProAd
Processo nº 23112.000205/2019-41
Remetente: Coordenadoria de Contratos
Destinatário(s): Departamento de Engenharia Civil

 

ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 85
  

São Carlos, 15 de outubro de 2020.

 
Prezado Ricardo Rizzo Correia,
Considerando, o Ofício nº 87/2020/DECiv/CCET (0260153), de 15 de outubro de 2020, que encaminha o relatório final para
encerramento do PRODIN, objeto do processo 23112.000205/2019-41, para Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento
Institucionais;
Considerando, o relatório final para encerramento do PRODIN (0260149);
Considerando, o Ofício nº 318/2020/SPDI/R (0260335), de 15 de outubro de 2020, que manifesta ao CoAd, seu parecer favorável ao
cancelamento do projeto e a consequente restituição dos recursos pela FAI.UFSCar à UFSCar;
Considerando, que o contrato administrativo 44/2019, tem seu encerramento em 30/108/2020, esta Coordenadoria de Contratos, não
efetuara a prorrogação do instrumento. Porém, caso o Conselho de Administração não aceite o parecer da SPDI em sua reunião em
23/10/2020, solicitamos que nos encaminhe novamente o presente processo para devidas providências.
Atenciosamente,
Junior Aparecido Assandre
Coordenador de Contratos

Documento assinado eletronicamente por Junior Aparecido Assandre, Coordenador(a), em 15/10/2020, às 15:21, 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
0260526 e o código CRC B7C2B5C8.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.000205/2019-41 SEI nº 0260526 
Modelo de Documento:  Despacho, versão de 02/Agosto/2019  
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E-mail - 0260546

Data de Envio: 
  15/10/2020 15:29:34

De: 
  FUFSCar/Coordenadoria de Contratos (CContrat) <ccontrat@ufscar.br>

Para:
    luan.oliveira@fai.ufscar.br

Assunto: 
  Contrato Administrativo 44/2019

Mensagem: 
  Prezado Luan Ariel de Oliveira,

Considerando, o Ofício nº 87/2020/DECiv/CCET (anexo), de 15 de outubro de 2020, que encaminha o relatório final para encerramento do PRODIN,
objeto do processo 23112.000205/2019-41, para Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais;
Considerando, o relatório final para encerramento do PRODIN (anexo);
Considerando, o Ofício nº 318/2020/SPDI/R (anexo), de 15 de outubro de 2020, que manifesta ao CoAd, seu parecer favorável ao cancelamento do
projeto e a consequente restituição dos recursos pela FAI.UFSCar à UFSCar;
Solicitamos comprovação da restituição dos recursos transferidos a FAI, referente ao contrato administrativo 44/2019

Atenciosamente,
Junior Aparecido Assandre
Coordenadoria de Contratos

Anexos:
    Oficio_0260335.html
    Oficio_0260153.html
    Relatorio_0260149_ProDin_DECiv_2019_relatorioFINAL.pdf
    Oficio_0259193.html
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