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Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Memorando n° 45/2014 - CCS.
Vitória (ES), 25 de março de 2014.
Ao: Prefeito Universitário
Sr. Renato Carlos Schuab Alves

Senhor Prefeito,
Considerando que não compete a Direção do CCS licitar, gestar,
fiscalizar os contratos para execução das obras, solicito a Prefeitura
Universitária que atenda a presente solicitação.

Atenciosamente,

obcProfa. Dra. Gláu ' odriknes de Abreu
Diretora do Centro de Ciências da Saúde

As.. Mai eclul Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270
sacbmOnpd.ufes.br

diretora
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

111ffilitill•Mea,Qati:Xati,

Ricardo Roberto Behr <sic@ufes.br >
terça-feira, 11 de março de 2014 16:49
abreugr1994@gmail.com; diretora@ccs.ufes.br
Solicitação e-SIC-CGU protocolo 23480005422201491 - Antonio Carlos dos
Santos Cruz

À Diretora do Centro de Ciências da Saúde Glaucia Rodrigues de Abreu,
De acordo com os artigos 100, 11°, 12°, 13°c 14° da Lei de Acesso a Informação (Lei n° 12.527/11),
qualquer interessado tem direito a informação gratuita nos órgãos públicos, salvo nas hipóteses de
reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado
exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados, Em
caso de negativa de acesso, é direito do cidadãO obter o inteiro teor da decisão, por certidão ou cópia.
Deve-se, porém, observar as restrições ao acesso a informação, segundo os artigos 21' ao 31 0 da referida
Lei.
Assim, o (a) Sr (a) Antonio Carlos dos Santos Cruz solicita as seguintes informações:

"À UFES/CCS,
Venho solicitar qual é a somatória do gasto total, de forma discriminada, acréscimos contratuais, se
houver tido, até a presente data, com a obra, localizada entre a Av. Marechal Campos e a travessia da
rua Bácoro Carneiro Filho e a rua Alberto Lucareli, na parte do Campas da UFES, m Mtiruipe,
conhecido conto "Área Básica", bem como o valor previsto até o término da mesma, incluindo, o custo
de todos materiais utilizados, bem como o custo da mão de obra dos empregados contratados, ambos de
forma detalhada, para realizaç'do da referida obra. Em tempo, solicito saber a previsão do término da
referida obra.
Na certeza do recebimento de tais informações da Universidade, desde já sou muito grato.
Cordialmente,
Antonio Carlos dos Santos Cruz
P.S.: Dúvidas solicito encaminhá-las por escrito ou via este sistema. "

Segundo o e-S1C/CGU, o prazo para atendimento desta solicitação é até o dia 31/0/2014 5 porém é
necessário que esta informação nos seja disponibilizada antes deste prazo, já que devemos repassá-la para o
solicitante até o dia indicado acima.
Caso haja dificuldade ou impossibilidade para o atendimento desta solicitação, favor justificar sua resposta.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o serviço e-SIGUFES, pelos telefones 2209 ou 7952 ou

8809-0151 (Prof. Ricardo Behr) ou, ainda, pelo e-mail sic@ufes.br ou ricardo.behrufes.br .
Atenciosamente,
Prof. Dr. Ricardo R. Behr
Autoridade de Monitoramento da Lai/UFES
Equipe e-SIC / UFES

