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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PRO

COORDENAÇÃO 

Memorando Circular Nº 

Diretores de Unidades Acadêmicas e Administrativas
 

Assunto: Subfiscalização de 

 
        Prezados, 
 
        Ao cumprimentar-lhes, como fiscal de contrato,
informações sobre a subfiscalização dos serviços de limpeza e conservação prestados 
pela empresa BH Produções e Serviços Ltda.
No.08/2015. 
        No referido contrato, o número de 
de limpeza e de 192 serventes de limpeza. Apesar do número de supervisores(as) 
contratados ter aumentado, com referência ao contrato anterior, 
Diretores de unidades acadêmicas e administrativas 
30 e o 3 do mês subseqüente
preenchido, por onde certificam se os serviços foram realizados, bem como indicam a 
qualidade dos mesmos. 
        O referido formulário de subfiscalização está sendo enviado em anexo a este 
memorando, estando também disponível na página
ser preenchido e enviado mensalmente à 
Ambiental no e-mail fiscalcontrato.limpezaufpel
necessário, além de enviar o formulário
      Aproveito para informar que através deste e
e qualquer fato que avalie necessário informar ao fiscal do contrato dos serviços de 
limpeza e conservação na UFPel.
 
Dados resumidos: 

 e-mail para envio do formulário:
 datas de envio mensal do formulário: 
 endereço para envio por protocolo: Coordenação de Gestão Ambiental 

da Costa, 447, sala 20 Centro 
 
        Sendo o que havia para informar

Profª. Ana Paula Nunes

Coordenadora de Gestão Ambiental

Pró-

 

Universidade Federal de Pelotas 
Pró-Reitoria de Infraestrutura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA 

COORDENAÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

º 03/2015 CGA Pelotas, 16 de janeiro de 2015

 

Diretores de Unidades Acadêmicas e Administrativas 

 
Subfiscalização de serviços de Limpeza e Conservação na UFPel

, como fiscal de contrato, venho por meio deste agregar 
subfiscalização dos serviços de limpeza e conservação prestados 

Produções e Serviços Ltda., terceirizada na UFPel, sob contrato 

o número de contratados é de sete supervisores d
e de 192 serventes de limpeza. Apesar do número de supervisores(as) 

contratados ter aumentado, com referência ao contrato anterior, é necessário que os 
iretores de unidades acadêmicas e administrativas enviem mensalmente (entre o dia 

qüente) por e-mail o formulário de subfiscalização devidamente 
, por onde certificam se os serviços foram realizados, bem como indicam a 

O referido formulário de subfiscalização está sendo enviado em anexo a este 
, estando também disponível na página ufpel.edu.br/prainfra/cga

enviado mensalmente à Profa Ana Paula Nunes/Coordenação de Gestão 
fiscalcontrato.limpezaufpel@gmail.com. Caso sua unidade avalie 

o formulário por e-mail, poderá fazê-lo via protocolo também.
Aproveito para informar que através deste e-mail também podem ser registrados todo 

e qualquer fato que avalie necessário informar ao fiscal do contrato dos serviços de 
limpeza e conservação na UFPel. 

mail para envio do formulário: fiscalcontrato.limpezaufpel@gmail.com
datas de envio mensal do formulário: entre o dia 30 e 3 do mês subseqüente
endereço para envio por protocolo: Coordenação de Gestão Ambiental 

sta, 447, sala 20 Centro - 96010-610 - Pelotas - RS 

Sendo o que havia para informar-lhe, despeço-me. 

 
Profª. Ana Paula Nunes, fiscal de contrato 

Coordenadora de Gestão Ambiental 

-Reitoria de Infraestrutura - UFPEL 
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e de 192 serventes de limpeza. Apesar do número de supervisores(as) 

é necessário que os 
enviem mensalmente (entre o dia 

o formulário de subfiscalização devidamente 
, por onde certificam se os serviços foram realizados, bem como indicam a 

O referido formulário de subfiscalização está sendo enviado em anexo a este 
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Coordenação de Gestão 
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fiscalcontrato.limpezaufpel@gmail.com 
entre o dia 30 e 3 do mês subseqüente 

endereço para envio por protocolo: Coordenação de Gestão Ambiental - Rua Lobo 




