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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PORTARIA Nº 165/2018-PRA, DE 25 DE JUNHO DE 2018

O PRÓ-REITOR DE
ADMINISTRAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ, no uso das
atribuições, que lhe são
conferidas por delegação de
competência do Magníﬁco
Reitor,
Considerando o disposto no
Ar go 2º, Inciso IV da IN
04/2014 SLTI/MP, de 11 de
setembro de 2014,

RESOLVE:

I- Designar os servidores abaixo relacionados a ﬁm de compor a Equipe de Planejamento da
Contratação para o Processo nº. 23075.182591/2017-11, referente à aquisição futura e oportuna de
equipamentos a vos de rede (switches), incluindo serviços de instalação sica e conﬁguração na rede
UFPR, com solução de so ware de gerenciamento remoto dos a vos, treinamento e garan a de 5
(cinco) para os equipamentos e so ware, no âmbito da Universidade Federal do Paraná:
Integrante Requisitante: Nelson Melo Sicuro - matrícula 1455990
Integrante Técnico: Thyago Matheus Gonçalves - matrícula 1459512
Integrante Administra vo: Felipe Sanches Bueno – matrícula 200608
II- A Equipe de Planejamento da Contratação aqui nomeada ﬁca ins tuída a par r da data de
publicação desta Portaria, sendo automa camente des tuída na data de assinatura do Contrato ou,
em caso de encerramento prematuro do processo de contratação, na data de arquivamento do
mesmo.
III A Equipe de Planejamento da Contratação terá o prazo de 45 dias para conclusão dos trabalhos.
IV- Fica revogada a Portaria 313/PRA de 07 de agosto de 2017
V- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI, PRO
REITOR ADMINISTRACAO, em 28/06/2018, às 08:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1048636 e
o código CRC 795AFDE4.

Referência: Processo nº 23075.182591/2017-11
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