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Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Memorando n° 47/2014 - CCS.
Vitória (ES), 25 de março de 2014.
Ao: Ouvidor da IJPES
Prof. Ricardo Roberto Behr

Senhor Ouvidor,
Seguem em anexo os Termos de Doação com o respectivo CNPJ.
Quanto ao tempo para envio da documentação do Diretório Acadêmico, penso
que somente o mesmo poderá justificar o momento que decide encaminhar
seus documentos.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Gláucia Rodrigues de Abreu
Diretora do Centro de Ciências da Saúde

Av. Marechal Campos 14684 Maruipe — CEP 29.040-690W Vitória-ES
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200- Fax: 3335-7270
seebm(Mnpd.ufes.br

C
De:
izsiviodo em:
Assunto:

Ricardo Roberto Behr <sic@ufes.br
terça-feira, 11 de março de 2014 16:46
abreugr1994@gmail.com; diretora@ccs.ufes.br
Solicitação e-SIC-CGU protocolo 23480003420201400 - Antonio Carlos dos
Santos Cruz

À DIRETORA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU,

De acordo com os artigos 109, 112, 129, 132 e 142 da Lei de Acesso a Informação (Lei n9 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 212 ao 31 da referida Lei.
Assim, o (a) Sr (a) ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CRUZ solicita as seguintes informações:
"UFES/CCS,
Considerando a solicitação de
Informações de registro 234800349662013-13; considerando a resposta recebida, em anexo; Solicito saber como
urna obra é programada, com base em doações, bem como onde estão os termos de doações das empresas Kariaten
e RMA, e qual é o CNP! dessas empresas. Como foi a escolha dessas empresas (critérios) para serem doadoras, nessa
obra, incluindo a empresa CEP - Serviços e Projetos LTDA. Em tempo, atualmente, qual dessas empresas mantém
contrato com .a UFES?
Outra coisa que é curiosa é
que, mesmo a obra tendo sido inaugurada em 19/12/2013, a representação discente, em questão, só vem fazer a
Nota de Agradecimento, em 18/02/2014,(ver anexo, fio) coincidindo praticamente com o despacho da direção do
CCS, em 19/02/2014 (ver anexo, 0.08).
Certo de recebermos
os esclarecimentos pertinentes a essa demanda, desde já agradeço.

Cordialmente,
Antonio Carlos dos Santos Cruz
SIAPE 1549629
P.S.:
Duvidas solicito encaminhamento por escrito ou via este sistema:"

Segundo o e-SIC/CGU, o prazo para atendimento desta solicitação é até o dia 51/03/2014, porém è netegsário que
esta informação nos seja disponibilizada antes deste prazo, já que devemos repassá-la parao solicitante ate 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-5ICMES; pelos telefones 2209 ou 7952 ou 8809-0151
(Prof. Ricardo
Behr) ou, ainda, pelo e-mail sjobjf_e_s.br ou ricardo.behrPufelbr
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A empresa RMA CONSTRUÇOES REFORM. S E SERVIÇOS
11:,04 Praia do Sua
LTDA, com sede Av. Leitão da Silva 1M)
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Vitória. .1.3 de Setembro de 2013.
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TERMO DE DOAÇÃO

A empresa Karisten Comércio e Serviços Lida, com sede Rua Cariss Gonçalves de Aguiar; 611 Bairro jard,rn marilandia - Vila Velha - ES , inscrita no CNFO N9 OS 970,B57/0001-16, I.E
082.334.07-2 , vem para fins de direito, formalizar a DOAÇÃO de materiais Séria:OS Para
construç6o da área de lazer , do Centro de Ciências a Saúde, da Universidade
Espírito Santo- DF:ES, perante esta reiteramos o presente Termo.

Vitória 13 de Setembro de 2013,
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Centro de
Ciências da Saúde
UFES
Memorando n° 46/2014 - CCS.
Vitória (ES), 25 de março de 2014.
A: Subprefeitura do Campus de Maruipe
Sr. Josias Scheletz

Senhor Subprefeito,
Solicito a V.Sa. providências para atender a presente solicitação.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Gláucia Rodrig es de Abreu
Diretora do Centro de Ciências da Saúde

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES
Telefones: 3335-7201 - 3335-7200 — Fax: 3335-7270
spcbm(i'mpd.ufes.br
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De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
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Ricardo Roberto Behr <sic@ufes.br>
terça-feira, 11 de março de 2014 16:48
abreugr1994@gmail.com; diretora@ccs.ufes.br
Solicitação e-SIC-CGU protocolo 23480003421201446 - Antonio Carlos dos
Santos Cruz

À Diretora do Centro de Ciências da Saúde Glaucia Rodrigues de Abreu,
De acordo com os artigos 10°, 11°, 12°, 13° e 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° da referida
Lei.
Assim, o (a) Sr (a) Antonio Carlos dos Santos Cruz solicita as seguintes informações:

"C,TFES/CCS,
Solicito saber qual foi valor da porta de vidro que foi colocada, no segundo andar, logo na entrada à
direita, do Prédio Administrativo do CCS (CBM), bem como a discriminação dos demais orçamentos
para aquisição desse produto, se houver.
Certo de ser atendido, desde já agradeço.
Cordialmente,
Antonio Carlos dos Santos Cruz
SMPE 1549629.
Havendo dúvidas, favor encaminhar por escrito ou via este sistema. "

Segundo o e-SIC/CGU, o prazo para atendimento desta solicitação é até o dia 31/03/2014, porém é
necessário que esta informação nos seja disponibiliz,ada anteá deste prazo, já que devernos repas:Sá-1a para o
solicitante até o dia indicado acima.
Caso haja dificuldade ou impossibilidade para o atendimento desta solicitação, favor justificar sua respo

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o serviço e-SIC/LIFES, pelos telefones 2209 ou 7952 ou
8809-0151 (Prof, Ricardo Behr) ou, ainda, pelo e-mail sicQufes.br ou ricardo behr@ufes.br
Atenciosamente,

