
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)
CAMPUS DE JOINVILLE

Rua Dona Francisca, n°. 8300 - Bloco U - Zona Industrial Norte - CEP: 89.219-600 - Joinville – SC

REQUERIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTES
Antes de encaminhar este documento, leia todas as instruções no site do Setor de Patrimônio

Utilize um documento por objeto que necessita de manutenção

Servidor(a) responsável      Fone (ramal)

    
Código de Barras Patrimonial (6 dígitos)        Local em que se encontra o objeto (sala, laboratório, auditório etc. Descrever e mencionar o número do local)

   
Descrição do objeto (Se houver, indicar quais os componentes, acessórios, módulos etc., quando o objeto for composto por um conjunto de partes)

Descrição do(s) defeito(s)

Esse objeto já apresentou defeito anteriormente?

(Caso apresentou defeito diferente do defeito atual, especificar no campo abaixo)

Há fotos anexas a este requerimento de manutenção? (Sempre que possível, encaminhe fotografias que possibilitem identificar visualmente o defeito apresentado)

O Requerente declara que obteve as informações necessárias quanto ao fluxo e procedimentos relacionados à manutenção de bens permanentes e
que  não  tratará  de  assuntos  relativos  à  manutenção  de  bens  da  Universidade  com representantes comerciais,  fornecedores  de  produtos ou
prestadores de serviços fora das possibilidades estabelecidas na legislação.

Este documento é assinado na data impressa na assinatura eletrônica.

_________________________
Assinatura do Requerente

Tramitação exclusivamente digital – v. 2020.08-v.1

Desconheço defeito apresentado anteriormente

Apresentou defeito igual ou semelhante ao defeito atual

Apresentou defeito diferente do defeito atual, conforme especificado abaixo:

Não há fotografias para serem anexadas

Sim, anexarei fotografias que ilustram o(s) defeito(s) a ser(em) solucionado(s)
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