UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO

Memo. Circ. n. 005/DAF.

Brasília, 15 de outubro de 2010.

A Todos os Centros de Custo
Assunto:

Recredenciamento de todos os aparelhos de Telefonia Móvel
Celular.

Anexo:

Formulário de Recredenciamento.

Senhor(a) Dirigente,
1.
Tendo em vista que o Artigo 14 da Instrução da Reitoria nº 01/2010, de
26.08.2010 estabelece que no prazo máximo de 60 dias, a partir do início da sua
vigência, deverá ser feita solicitação de recredenciamento de todos os aparelhos de
Telefonia Móvel Celular da FUB, solicitamos que todas as Unidades da FUB façam o
preenchimento dos quesitos do formulário anexo, para os contratos vigentes.
2.
Por fim, fica estabelecido um prazo máximo de 5 (cinco) dias para o
encaminhamento do formulário devidamente preenchido, datado e assinado, via
UnBDoc.

Atenciosamente,

Prof. Pedro Murrieta
Decano de Administração

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
DECANATO DE ADMINISTRAÇÃO

RECREDENCIAMENTO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2010
Tendo em vista que o Artigo 14 da Instrução da Reitoria nº 01/2010 de 26/08/2010 estabelece que no prazo máximo de 60 dias, a
partir do início da sua vigência, deverá ser feita solicitação de recredenciamento de todos os aparelhos de Telefonia Móvel Celular da
FUB, solicitamos o preenchimento dos quesitos abaixo pelas Unidades da FUB, para os contratos vigentes, e sua devolução ao DAF, no
prazo máximo de 5 dias, datado, assinado, via UnBDoc.
Sigla da Unidade

Nome do responsável pelas informações

A Unidade possui telefone celular institucional?

Telefone

Sim. Continue.

Não. Vá para o campo final e assine o formulário

Nome da Operadora de Telefonia Móvel (se necessário, use um formulário para cada contrato existente)

Forma de contratação
Adesão a ARP

Licitação

Vigência do contrato
1 ano
2 anos

Contratação direta

3 anos

4 anos

Outra

5 anos

Outra

Informe os nomes dos plano(s) da operadora contratado(s) e os percentuais de descontos (se existirem)

Critérios utilizados pela Unidade para distribuir os aparelhos e linhas celulares entre seus colaboradores

Limites permitidos em gastos em Reais ou total de minutos (por ligação ou mensal), se existirem

Serviços especiais contratados

Fonte de recurso
FUB

Recurso próprio

Convênio

Outra

Informe os números das linhas contratadas via o contrato a que esse questionário se refere

Comentários sobre a qualidade do serviço ou outras observações que queira fazer

Data

Assinatura

