GABINETE DA REITORIA
Caixa Postal 07
CEP 96.400-970
BAGÉ/RS
Telefone: 53 3240 5400
Endereço eletrônico: reitoria@unipampa.edu.br

Ofício 602/18 Unipampa/GR
Bagé, 18 de dezembro de 2018.
A Sua Senhoria o Senhor
Robson Antônio de Almeida
Diretor do Departamento de Projetos Especiais (DPE)
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
Quadra SEPS 713/913, 00 Quadra SEPS, 713/913 Bloco D - 1º andar – Asa Sul
Telefone: (61) 2024-6158 - CEP: 70390-135
Brasília - Distrito Federal
Assunto: Descentralização de recursos orçamentários para a UNIPAMPA

Senhor Diretor,

Inicialmente cumprimentando-o, solicitamos pedido de descentralização
de recursos orçamentários à UNIPAMPA com vistas ao pagamento de pendência
referente ao prédio do CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO PAMPA – CIP na cidade de
Jaguarão/RS:
1. Atualmente existe pendência, referente à Nota Fiscal da empresa
MARSOU ENGENHARIA LTDA, atestada pela fiscalização, referente à 2ª
Medição referente ao acerto de contas da obra do CIP, Campus
Jaguarão no valor de R$ 1.154.612,98 (Um milhão, cento e cinquenta e
quatro mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos) ao qual
o processo interno foi superado e o pagamento do valor foi anuído pela
Procuradoria Federal e pelo Magnífico Reitor no final do mês de
novembro;
A liquidação da referida pendência auxiliará a instituição na realização de
esforços para retomar esta importante obra.
Importante destacar que neste ano a instituição confeccionou Termo de
Referência para a deflagração de processo licitatório para contratar empresa
especializada na elaboração de projeto integral para a continuidade da obra do CIP e
que foi enviado para a Superintendência do IPHAN/RS.
Outrossim, ressalta-se que a Universidade já solicitou aporte financeiro ao
Ministério da Educação para pagamento da nota fiscal pendente, sendo indeferido o
pedido.

Diante disto, contamos com a intercedência do Senhor Diretor para que
envide todos os esforços possíveis e necessários a fim de solucionarmos tal pendência
e objetivarmos a retomada da obra.
Permanecemos à disposição para quaisquer outras informações que
mereçam nossa comunicação.
Atenciosamente,

Marco Antonio Fontoura Hansen
Reitor
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