UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA
Seção de Patrimônio – Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Campus - Pampulha. 31.270-901
– Belo Horizonte MG
patrimonio@eng.ufmg.br - Fone: (31) 3409-1710

Formulário de Atesto de Equipamentos

Prezado(a),
Esta Seção de Patrimônio recebeu os materiais abaixo.
Obs.: Gentileza comparecer no Patrimônio em 03(três) dias para atesto.
Somente com o atesto podemos enviar a Nota Fiscal para pagamento:
Departamento
Responsável
Atesto que as especificações do(s) equipamento(s), está(ão) de acordo com o PMS,
bem como a Nota de Empenho.

Empenho
2015NE800252

Material

Sala
Responsável

______________________/_________/2015
_________________________________________
Assinatura

Dessa forma, solicitamos:

Qtde

Valor

1) O comparecimento de servidor técnico ou docente, para que seja realizada a
conferência do material recebido, a fim de comparar as especificações deste
com o as descritas no Pedido de Materiais e Serviços (PMS);
2) Seja informado o local, com numero da sala, onde o material sera utilizado,
para fins de registro patrimonial.

****** OBSERVAÇÕES:
a) A Escola de Engenharia/UFMG possui prazo de 10(dez) dias, para
pagamento da Nota Fiscal, estando sujeita a sofrer sanções judiciais, como
protesto em cartório e multas, por descumpri-lo. Dessa forma,
pedidos agilidade na conferência ou indicação de pessoa que possa fazê-la;
b) Após conferido e estando o material de acordo, gentileza responder este email nos informando que o mesmo foi recebido em conformidade com as
especificações técnicas do PMS;
c) A partir desta resposta, se dará início ao processo de registro patrimonial.
d) De acordo com a legislação vigente, a retirada do material pelo setor
solicitante somente poderá
ser realizada após o registro patrimonial e assinado o Termo de
responsabilidade (TR), que será
enviado ao servidor responsável pelo uso do material, oportunamente;
e) A nota de empenho poderá ser consultada no site sisconem.eng.ufmg.br

Atenciosamente,
Seção de Patrimônio
Escola de Engenharia da UFMG
0xx31-3409-1710
Bloco 1, Salas 1604/1605.
Av. Antonio Carlos, 6627, Pampulha
CEP 31270-901
Belo Horizonte, Minas Gerais

