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Ofício nº 64/2019 UNIPAMPA/GR

Bagé, 06 de fevereiro de 2019.

 

A Sua Senhoria o Senhor
Domingos Carlos Pereira Rego
Coordenador-Geral de Recursos Logísticos
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Sala 705
70044-900, Brasília/DF
 

Assunto: Resposta ao Ofício nº 50450/2018/SEI-MCTIC - Cessão de Veículos

 

Senhor Coordenador-Geral,

 

Em atenção ao o cio acima referido, ao tempo em que agradecemos os bons prés mos
desse ministério, disponibilizando veículos para doação em atendimento ao pedido da Universidade,
cumpre informar que, neste momento, declinamos da oferta proposta no O cio 50450/2018/SEI-
MCTIC.

Jus ficamos  nossa resposta em virtude de ter sido consultada a Pró-Reitoria de
Administração, pasta responsável pelo gerenciamento da frota ins tucional, a qual analisou os
veículos oferecidos. E, considerando as características de atuação multicampi da Universidade Federal
do Pampa - UNIPAMPA,  criada com o compromisso de inserção regional na mesorregião Metade Sul
do Rio Grande do Sul, comunicou que a necessidade é de possuir veículos tracionados, camionetes 4x2
ou 4x4, para as atividades de saída de campo e visitas em áreas de difícil acesso. 

Assim sendo, reconhecendo o apoio e colaboração, permanecemos à disposição para
quaisquer outras questões que mereçam nossa comunicação.

Atenciosamente,

 

Marco Antonio Fontoura Hansen

Reitor
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Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN, Reitor, em
06/02/2019, às 15:46, 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.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0017178 e o código CRC BB8E9E4C.

Referência: Processo nº 23100.000051/2019-
27 SEI nº 0017178
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