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Ofício nº 17/2020/DCA-So/CCTS
Sorocaba, 28 de fevereiro de 2020.

 
À
 
Ilma. Sr.ª
Prof.ª Dr.ª Wanda Aparecida Machado Hoffmann
Presidente do Conselho de Administração
UFSCar – São Carlos

 
Assunto: Aquisição de Material Permanente com Recurso de Ressarcimento, Oriundo de Projetos Financiados pela Iniciativa
Privada
  
Prezados,
 
Considerando a Resolução do ConsUni nº 816, de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre as normas que regulamentam o
relacionamento entre a UFSCar e a FAI, mais especificamente seu Art. 14, pelo qual há a possibilidade dos projetos financiados com
recursos externos (da iniciativa privada) de remuneração da Universidade, alternativamente, por meio da aquisição de material
permanente, sob a égide da Lei n. 8.666/93;
 
Considerando a Resolução ConsUni nº 844, de 06 de maio de 2016, que homologa o Regimento Geral da Extensão na UFSCar
(Resolução CoEx 03/2016), cujo Art. 44 permite que as unidades beneficiárias dos recursos de ressarcimento ou retribuição possam
requerer (justificadamente), perante o Conselho de Administração (CoAd), que os valores a serem pagos pela Fundação de Apoio para
a UFSCar possam ocorrer mediante a aquisição de material permanente;
 
Considerando a disponibilidade de saldo, oriundo de projetos com financiamento externo (iniciativa privada), como se observa no
documento anexo, fornecido pela própria Fundação;
 
Venho requerer para o DCA-So – Departamento de Ciências Ambientais -, campus Sorocaba, do CCTS – Centro de Ciências e
Tecnologias para a Sustentabilidade – , a aquisição do(s) seguinte(s) material(ais) permanente(s), fazendo uso das Resoluções
supracitadas:
 

1. Equipamento: Agitador magnético sem aquecimento marca Tecnal, modelo TE-089 - procedência nacional.
Quantidade: 01
Descrição detalhada do equipamento e especificações: Rotação: 100 a 2000 RPM; Controle de rotação: Digital
microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display; Capacidade de agitação: ±20 litros de água; Placa: Em alumínio
6351 revestido em teflon 200mm de diâmetro; Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática;
Dimensões: L=210 x P=240 x A=130 mm; Peso: 6 kg; Potência: 50 Watts; Tensão: 220 Volts; Cabo de energia conforme NBR
14136 com adaptador tripolar padrão IEC; ***ACOMPANHA: - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis
extra - Manual de Instruções com Termo de Garantia; Aplicação: Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de
amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação
Valor estimado: R$ 1.325,00 (Orçamento Anexo 0133198)
 
A importância da aquisição do(s) item(s) para a unidade é justificada pelas seguintes razões: Apoio às aulas práticas de
Produção e Tecnologia de Sementes Florestais; Manejo de Produtos Florestais Não-Madeireiros; Viveiros Florestais; Silvicultura
Tropical; Silvicultura; entre outras.
 
 
2. Equipamento: Desumidificador de ar mini 600 ml/dia bivolt - Cappoia
Quantidade: 01
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Descrição detalhada do equipamento e especificações: Desumidificação (por dia): 600ml/dia; Diferenciais do
Desumidificador: Luzes Indicativas e Desumidificação contínua; Dimensões 360 x 230 x 140 (A x L x P) mm; Itens Inclusos: 1
Desumidificador, 1 manual, 1 fonte Bivolt e 1 mangueira; Peso 2,44 kg; Potência 72W; Temperatura Mínima 2°C; Temperatura
suportada 32ºC; Voltagem Bivolt
Valor estimado: R$ 781,00 (Orçamento Anexo 0133200)

 
A importância da aquisição do(s) item(s) para a unidade é justificada pelas seguintes razões:  Equipamento para manutenção
de plantas necessárias ao desenvolvimento de aulas práticas no Herbário.
 
 
3. Equipamento: Luxímetro Tipo Digital Medição de 0,1 a 200.00 LUX
Quantidade: 01
Descrição detalhada do equipamento e especificações: Faixa de medição: 0 a 200.000 LUX em quatro faixas: x 1: 0 a 199.9
LUX; x 10: 200 a 1999.9 LUX; x 100: 2000 a 19999.9 LUX; x1000: 20000 a 200.000 LUX; - Faixa de medição de temperatura: -
9,9ºC a 49,9ºC; - Exatidão iluminação: +/-3% da leitura (abaixo de 10.000 LUX) +/-4% da leitura (acima de 10.000 LUX); -
Exatidão Temperatura: +/- 1ºC; - Função Hold (congelamento da medida); - Registro de dedida MAX / MIN; - Iluminação do
visor ON/OFF; - Desligamento manual ou automático; - Temperatura de operação: 0 a 40ºC / 10 a 90% RH; - Alimentação: 3
pilhas 1,5V AAA; - Dimensão: 56 x 193 x 36mm
Valor estimado: R$ 181,76 (Orçamento Anexo 0133201)

 
A importância da aquisição do(s) item(s) para a unidade é justificada pelas seguintes razões: Utilização em aulas práticas
de Ecologia Florestal e em atividades de pesquisa.
 
 
4. Equipamento: HD SSD 1TB Externo
Quantidade: 01
Descrição detalhada do equipamento e especificações: Capacidade: 1TB; Interface: Compatível com USB 3.1(Gen.2,
10Gbps), 3.0, 2.0; Velocidade de transferência:  540 MB/seg; Encriptação: AES 256-bit encriptação de hardware; Dimensões do
produto: 74 x 57.3 x 10.5 mm (LxAxP); Compatibilidade: Windows, Mac e Android
Valor estimado: R$ 1.452,50 (Orçamento Anexo 0133202)

 
A importância da aquisição do(s) item(s) para a unidade é justificada pelas seguintes razões: O equipamento será utilizado
para armazenamento e backup de arquivos digitais, para substituição de equipamento que queimou.

 
Valor total estimado: R$ 3.740,26

 
 
Em anexo ao presente ofício, apresenta-se um orçamento de fornecedor para cada item solicitado.
 
Sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos manifestação do Conselho de Administração quanto ao pedido supracitado.
 
Atenciosamente,
 
 
 

Prof. Dr. José Mauro Santana da Silva
Chefe do Departamento de Ciências Ambientais

UFSCar – Campus Sorocaba

Documento assinado eletronicamente por Jose Mauro Santana da Silva, Chefe de Departamento, em 02/03/2020, às 08:35,
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
0133195 e o código CRC AC232E45.
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Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.004593/2020-73 SEI nº 0133195 
Modelo de Documento:  Ofício, versão de 02/Agosto/2019  
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Piracicaba, 10 de Maio de 2019 

 
À 

FAI – UFSCAR 

São Carlos  -  SP 

 

At. Sr(a).: LAUSANNE  

Telefone..: (15) 3229-6153  

E-Mail....: lasem.ufscar@gmail.com 

 

Segue abaixo orçamento de material solicitado: 

 

 

01 – AGITADOR MAGNÉTICO SEM AQUECIMENTO MARCA TECNAL,  

MODELO TE-089 - PROCEDÊNCIA NACIONAL. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Rotação: 100 a 2000 RPM 

Controle de rotação: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% 

no display 

Capacidade de agitação: ±20 litros de água 

Placa: Em alumínio 6351 revestido em teflon 200mm de diâmetro 

Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura 

eletrostática 

Dimensões: L=210 x P=240 x A=130 mm 

Peso: 6 kg 

Potência: 50 Watts 

Tensão: 220 Volts 

Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC 

 

***ACOMPANHA: 

- 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon 

- 02 Fusíveis extra 

- Manual de Instruções com Termo de Garantia 

 

Aplicação: Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de 

amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação 

 

Unitário..........: R$  1.325,00(0,00% de IPI Incluso) 

Total.............: R$  1.325,00  

 

Prazo de entrega..: IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE ( Após 

confirmação do pedido ) 

 

02 - BALANÇA ANALÍTICA - 0,0001, UNIBLOC MODELO AUY-220-I UNIBLOC, 

CAPACIDADE 220 GR. SENS.0,1 MG, MARCA SHIMADZU. 
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As Balanças Analíticas UNIBLOC Shimadzu são as primeiras balanças que 

aproveitam a tecnologia do dectetor de forças UNIBLOC de um só peso. 

A balança, automaticamente, escolhe o melhor modo de medição 

considerando-se a carga, vibração e outras condições ambientais. 

Os informes de calibração atendem as normas GLP/GMP/ISO e podem ser 

registrados automaticamente em uma impressora opcional. Nos relatórios 

são impressos data e hora para se cumprir as normas GLP/GMP/ISO. 

A balança se comunica diretamente com os aplicativos do WindowsTM. 

Não é necessário nenhum software especial para interfacear com planilhas 

eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de 

laboratório. 

A função WindowsTM Direct trabalha com WindowsTM 95, 98, NT4.0 e 

superior. 

O microcomputador deverá ser compatível com o padrão IBM PC/AT. 

É Antivibração 

Pode-se também programar quais intervalos de tempo para se transmitir os 

dados para os computadores e equipamentos externos definidos previamente 

pelo operador. 

 

Características Técnicas: 

- Com Calibração Externa 

- Capacidade: 220g 

- Capacidade mínima indicado no visor: 0,1mg (0,0001g) 

- Repetibilidade (desvio padrão): < 0,1 mg (escala maior)< 0,05 mg 

(escala menor); 

- Linearidade: +-0,2 mg (escala maior), +-0,1mg (escala menor); 

- Portas que se abrem nas três direções; 

- O acesso à câmara é fácil em qualquer direção; 

- Tempo de resposta (estabilização) menor que 3 s escala maior, menor que 

15s escala menor; 

- Temperatura ambiente: 5 a 40 °C; 

- Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30 °C): +- 2 ppm/°C 

- Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com 

autocalibração com peso externo +-2 ppm); 

- Diâmetro da bandeja de pesagem: 80 mm; 

- Dimensões do equipamento: L220xP330xA310 (mm); 

- Peso: 7 kgs; 

- Consumo de energia: 12V/ 1 amp, abastecidos por adaptador externo de 

corrente alternada para 100 a 240 V; 

- Unidades de massa disponíveis: g, mg, quilate, mom(monme), Lb, Oz, Ozt, 

tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China,Dwt, GN, m(mesghal), 

b(baht), t(tola), o (partes de libra): 

- Windows direct; 

- RS232 I/F; 

- Software para medição de gravidade específica, contador de peças e 

porcentagem no visor; 

 

OPCIONAIS: 

- Peso de calibração externo. 
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- Visor analógico Gráfico; 

 

- CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. 

 

Unitário..........: R$  4.350,00(0,00% de IPI Incluso) 

Total.............: R$  4.350,00  

 

Prazo de entrega..: IMEDIATO - MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE ( Após 

confirmação do pedido ) 

 

 

Total do orçamento: R$ 5.675,00 

 

 
[ CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ] 

 

Validade da proposta..: 30 dia(s) 

Frete.................: CIF - PIRACICABA - SP 

Assistência Técnica...: Permanente 

Garantia..............: 1 ano contra defeitos de fabricação. 

                        (Fob N/Fábrica) 

 

* * * AGÊNCIA BANCÁRIA:   

       BANCO DO BRASIL S/A. - AGÊNCIA 6516-1- CONTA Nº  204.142-1 

       OBS.: AO REALIZAR DEPÓSITO E TRANSFERÊNCIA BANCARIA, 

       FAVOR IDENTIFICAR O MESMO. 

 

* * * Equipamentos "TECNAL"  poderão ser financiados através de FINAME 

e/ou  

LEASING. 

 

 

 

 

* * * VENDEDOR DA REGIÃO: 

GUILHERME MARTINS CAMPION 

Fone..: (19) 9 9606-4259 

E-mail: guilherme.campion@tecnal.com.br 

 

 

* * * VENDEDOR INTERNO: 

MATHEUS VITÓRIA 

Fone..: (19) 2105-6161 R-227 

E-mail: vendas2@tecnal.com.br 

 

 

FREDY ROSSI BORGES 

DIRETORIA 
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Todos os departamentos Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Meus pedidosCompre no tel: (11) 3508-9900Atendimento

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-seprocure por código, nome, marca... 00

Desumidificador de ar mini 600 ml/dia bivolt - Cappoia - Desumidificad... https://www.magazineluiza.com.br/desumidificador-de-ar-mini-600-ml-d...
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Saúde e Cuidados Pessoais Desumidificador de Ar

2,8 (4) Avaliar produto

Bivolt

Voltagem:

Vendido e entregue por Cappoia

por R$ 781,00
em 12x de R$ 65,08 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

18052-780 Alterar

Desumidificador de ar mini 600 ml/dia bivolt - Cappoia
Código 717013600 | Ver descrição completa | Cappoia

★★★★★★★★

Entrega padrão
Frete
grátis

Joao Leme Dos Santos - Parque Reserva Fazenda Imperial -
Sorocaba/SP

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a
confirmação do pagamento. Informações referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Em até
12 dias úteis*

Quem viu este produto, viu estes também

Produtos similares

Produtos mais buscados na semana

Desumidificador de ar mini 600 ml/dia bivolt - Cappoia - Desumidificad... https://www.magazineluiza.com.br/desumidificador-de-ar-mini-600-ml-d...
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ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim

games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, ipads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas

departamentos marketplace

venda seus produtos

central de atendimento

atendimento
meus pedidos
trocas e devoluções
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

serviços

recarga premiada
plano controle
televendas
lista de casamento
magazine luiza
empresas
consórcio luiza
cartão luiza
luizaseg
magazine você
clube da lu
quero de casamento
maga mais

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
portal da lu
trabalhe conosco
programa ouro
pesquisas acadêmicas
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

São Paulo (capital) e grande São Paulo

(11) 3508-9900
segunda a sexta: 8h30 às 22h
sábado: 8h30 às 20h
domingo: 9h às 18h
(exceto feriados)

+ outras localidades

versão mobile

compre pelo telefone

acessibilidade

Formas de pagamento

certificados
e segurança

receba ofertas com preços exclusivos + política de privacidade

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o
término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da Sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Rodovia dos Bandeirantes KM 68,760 - CEP:13213-902 - Louveira/SP - CNPJ: 47960950/0449-27
Endereço eletrônico: www.magazineluiza.com.br/formulariocontato – ® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados

Endereço para correspondência: Rua do Comércio, 1924 - Centro - CEP:14400-660 - Franca/SP

Informações técnicas Desumidificação (por dia) 600ml/dia

Diferenciais do
Luzes Indicativas e Desumidificação contínua

Informações do produto

Desumidificador de ar mini 600 ml/dia bivolt - Cappoia

Cappoia Bianco 600 ml/dia - Inspira bem-estar

Prático e compacto, o Cappoia Bianco 600 ml/dia dispõe de um ótimo sistema de desumidificação, evitando sua família de micro-

organismos e possíveis doenças respiratórias, além de seus objetos, pisos e móveis da ação da umidade. Ideal para espaços como:

escritórios, lavanderias, bibliotecas, estúdios, closets, armários, quartos infantis, despensas, banheiros, áreas de serviços e todos os

ambientes com alto nível de umidade. Leve saúde e bem-estar sempre com você!

Máxima praticidade em suas mãos:

- Design Clean e moderno: combina com seu estilo e com qualquer ambiente.

- Qualidade e inovação: modelo termoelétrico (sem compressor).

- Mais tranquilidade em seu dia a dia: desliga automaticamente quando o tanque está cheio.

- Use-o em qualquer ambiente e momento: tão silencioso que você nem percebe que ele está ali.

- Praticidade total: Equipamento Bivolt

- Indicação do nível de água.

- Possibilita a conexão de uma mangueira para realizar a drenagem contínua.

E mais:

O LED vermelho indica quando o reservatório está cheio.

Botão Liga/Desliga.

Fácil e prático de usar!

Reservatório amplo com capacidade para até 2200 ml de água.

Visor frontal que facilita a visualização do nível de água acumulada.

Especificações:

- Modelo: PDS60DU

- Voltagem: Bivolt 110/220 V

- Recomendamos para ambientes de até: 30 m²

- Potência nominal: 72 W

- Peso: 2,44 Kg

- Taxa de desumidificação: 600 ml/dia (30° C, 80% RH)

- Dimensões da unidade sem embalagem: 360 x 230 x 140 (A x L x P) mm

- Garantia: 1 ano

Desumidificador de Ar
Relaxmedic - Pure ...

de R$ 1.199,90 por

R$ 759,91 à vista

ou R$ 799,90

12x de R$ 66,66 sem juros

Desumidificador Britânia
BDE01B -

de R$ 359,90 por

R$ 189,99 à vista

ou R$ 199,99

6x de R$ 33,33 sem juros

Desumidificador de Ar
Cadence Luxor Auto...

de R$ 499,90 por

R$ 329,90
10x de R$ 32,99 sem juros

Desumidificador De Ar Mini
340 Ml/Dia Bi...

por

R$ 681,00
12x de R$ 56,75 sem juros

★★★★★★★★ (17) ★★★★★★★★ (5) ★★★★★★★★★★ (4)Desumidificador de Ar Mini
400 ml/dia Ca...

por

R$ 731,00
12x de R$ 60,92 sem juros

Aparelho Medidor De
Pressão Arterial Dig...

de R$ 69,90 por

R$ 65,90
2x de R$ 32,95 sem juros

Medidor Monitor
Automático De Pressão

de R$ 69,90 por

R$ 65,90
2x de R$ 32,95 sem juros

Oximetro Digital Medidor
de Saturação de...

de R$ 54,90 por

R$ 37,79

Balança Digital de
Bioimpedância até 150...

de R$ 699,90 por

R$ 332,41 à vista

ou R$ 349,90

6x de R$ 58,32 sem juros

★★★★★★★★★ (36) ★★★★★★★★ (4) ★★★★★★★★ (26) ★★★★★★★★★ (123)
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Potência 72W

SAC do Fornecedor 0800-770-5522 ou sac@cappoia.com

Temperatura Mínima 2°C

Temperatura suportada 32°C

Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=89zrQIf0MCA&

t=6s

Voltagem Bivolt

Informações

complementares

Capacidade 2200 ml

Marca Cappoia

Voltagem Bivolt

Lu explica: Desumidificador de Ar + Veja outros conteúdos

Umidificador de ar
Vem ver como esse aparelho pode ser um aliado
contra doenças respiratórias
+ Leia mais

Umidificador, Purificador ou Inalador?
Saiba mais sobre os benefícios e as diferenças
+ Leia mais

Escrever uma avaliação

Nota: 2,8
4 avaliações

Qualidade geral 2,5

Custo-benefício 2,5

Design 3,5

Avaliação geral

Ordenar

Avaliação dos clientes

★★★★★★★★
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None - Há 4 meses atrás

Fraco
Muito, mas muitooo fraco. Não tem rendimento

algum. Uso em um quarto pequeno e monitoro a

umidade com sensores. Não baixa nada.

Definitivamente não recomendo.

Não, eu não recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

Design 3 ,0

Custo-benefício 1 ,0

Qualidade geral 1 ,0

Marcus Vinicius Maffei A - Há 1 ano atrás Design 4 ,0

Cartão de crédito

R$ 781,00 à vista

2x R$ 390,50 sem juros

3x R$ 260,33 sem juros

4x R$ 195,25 sem juros

5x R$ 156,20 sem juros

Cartões Luiza

R$ 781,00 à vista

2x R$ 390,50 sem juros

3x R$ 260,33 sem juros

4x R$ 195,25 sem juros

5x R$ 156,20 sem juros

Formas de pagamento

Magazine você

Você só tem a ganhar criando uma loja no Magazine Você.
Receba até 10% de comissão em dinheiro, diretamente em sua conta bancária, por cada produto vendido.

Veja como é fácil:

Crie sua loja em poucos

minutos

Divulgue para toda a sua rede

de contatos

Venda os produtos e ganhe

comissões

Criar minha loja

Já tem sua loja? Faça login

★★★★★

★★★★★

Desumidificador de ar mini 600 ml/dia bivolt - Cappoia - Desumidificad... https://www.magazineluiza.com.br/desumidificador-de-ar-mini-600-ml-d...
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Funciona bem apesar de não ser
silencioso
Cumpre o que promete (área que desumidifica).

Todavia, não é silencioso como o anúncio dizia.

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

Custo-benefício 4 ,0Qualidade geral 4 ,0

Marcos Paulo Trindade da - Há 1 ano atrás

Cumpre o que promete
Até o momento (algumas semanas) o

desumidificador funcionou perfeitamente. Retirou

grande parte da umidade, o que melhorou a

qualidade do ar, aumentou a sensação térmica e

redusiu odor no cômodo. Recomendo!

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

Luana Visnheski - Há 1 ano atrás

Bom
Ele não faz muito barulho e desumidifica bem,

porém achei que fosse mais rápido. Ele tem um

design muito bonito e é super leve.

Sim, eu recomendo esse produto

Essa avaliação foi útil? (0) (0)

★★★★★

★★★★★

Desumidificador de ar mini 600 ml/dia bivolt - Cappoia - Desumidificad... https://www.magazineluiza.com.br/desumidificador-de-ar-mini-600-ml-d...
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Sem calibração Com calibração

̃ ̃ ́

1x de R$ 160,00 sem juros
2x de R$ 80,00 sem juros
3x de R$ 53,33 sem juros

4x de R$ 40,00 sem juros
5x de R$ 32,00 sem juros

Luxímetro digital 0 a 200.000 lux INS-1381 Instrusul - Instrusul https://www.instrusul.com.br/produto/luximetro-digital-0-a-200-000-lux-...

1 of 2 11/11/2019 13:28
Anexo  (0133201)         SEI 23112.004593/2020-73 / pg. 14



Segunda a Sexta-feira, das 8:00
às 17:30

Luxímetro digital 0 a 200.000 lux INS-1381 Instrusul - Instrusul https://www.instrusul.com.br/produto/luximetro-digital-0-a-200-000-lux-...
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Sem calibração

R$ 152,00

.

Loja Instrusul Instrumentos de Medição com certificados! https://www.instrusul.com.br/meu-carrinho
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KaBuM! - SSD Samsung Externo, Portátil, T5, 1TB, USB 3.1 - MU-PA... https://www.kabum.com.br/produto/101927/ssd-samsung-externo-portati...
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KaBuM!® é uma marca registrada de KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | CNPJ: 05.570.714/0001-59 | Todos os direitos
reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. O KaBuM! não é
responsável por erros descritivos. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo
com o fornecedor/lote do fabricante. Este site trabalha 100% em criptografia SSL.
Clique aqui e veja as políticas de nossa empresa

KaBuM! - SSD Samsung Externo, Portátil, T5, 1TB, USB 3.1 - MU-PA... https://www.kabum.com.br/produto/101927/ssd-samsung-externo-portati...
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 (/)

(https://www.kabum.com.br
/produto/99715)

 (https://www.kabum.com.br/produto/99715)

 (https://www.kabum.com.br/cgi-local/site

/carrinho/adicionar.cgi?codigo=99715&operacao=1)

(https://apps.apple.com
/us/app/kabum-as-
melhores-ofertas
/id1411546631)

(https://play.google.com/store
/apps/details?id=br.com.kabum.webviewapp

(/cgi-local/site
/carrinho

/carrinho.cgi)

(/cgi-local/site/login
/login.cgi?progresso=S)

KaBuM! - Carrinho de Compras https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/carrinho/carrinho.cgi
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CoAd

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518117 - http://www.ufscar.br

  
Despacho nº 6/2020/CoAd
Processo nº 23112.004593/2020-73
Remetente: Conselho de Administração
Destinatário(s): Gabinete da Reitoria

 

Assunto: Solicitação de aquisição de material permanente com recurso de ressarcimento oriundo de projetos financiados pela iniciativa
privada para o Departamento de Ciências Ambientais do campus Sorocaba.
 
 
 
Autorizo ad referendum do Conselho de Administração, CoAd
 
 
 
1) - À SOC, para homologação na próxima reunião do CoAd
 
 
2) À FAI/UFSCar, para providências cabíveis.
 
 
 
Em 09/03/2020
 

 

 

Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann
Presidente do Conselho de Administração

 

Documento assinado eletronicamente por Wanda Aparecida Machado Hoffmann , Reitora, em 11/03/2020, às 18:40, 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
0139492 e o código CRC C8B3DACE.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.004593/2020-73 SEI nº 0139492 
Modelo de Documento:  Despacho, versão de 02/Agosto/2019  
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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