
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

  

PORTARIA nº 103, de 20 de fevereiro de 2018.

   

 

O PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, em conformidade com a Portaria nº 303-
A/GR/UFC, de 06 de fevereiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o servidor Celso Shiniti Nagano, SIAPE nº
1666988, para atuar como Fiscal Técnico do Contrato nº 06/2018, celebrado por
meio da Inexigibilidade de Licitação nº 58/2017, Processo nº 23067.
20217/2017-13, firmada entre esta Universidade e a empresa WATERS
TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 00.158.141/0001-37, que tem
como objeto o serviço de fornecimento e substituição de peças relacionadas à
detecção de íons (APD MCP CARTRIDGE, Detector de Placas de microcanais) e
transmissão de íons(SOURCE ION GUIDE ASSEMBLY - Guia de íons da Fonte) do
Espectrômetro de massas Synapt, número patrimônio UFC 318041, incluindo,
após substituição das peças, o serviço de recuperação e realização de medidas
para atendimento das especificações e preenchimento de requisitos de
performance, tendo como Fiscal Técnico suplente a servidora Renata Pinheiro
Chaves, SIAPE nº 2280060, ambos lotados no Departamento de Engenharia de
Pesca da Universidade Federal do Ceará.

 

Art. 2º.  Esta portaria está em consonância com as orientações
constantes do Manual de Fiscalização de Contrato desta Universidade, no que
se apliquem especificamente à execução da natureza do objeto contratado.

 

 Art. 3º. Cumpre ao Gestor desta fiscalização informar ao suplente
as suas ausências, a qualquer título, e impedimentos.

 

Dê-se ciência e publique-se.
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Prof. ALMIR BITTENCOURT DA SILVA
Pró-Reitor de Planejamento e Administração.

Documento assinado eletronicamente por ALMIR BITTENCOURT DA
SILVA, Pró-Reitor de Planejamento e Administração, em 20/02/2018,
às 11:42, 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.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0043082 e o código CRC B814DAA4.

Referência: Processo nº 23067.006200/2018-34 SEI nº 0043082
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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